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PHẦN I.
NGHIÊN CỨU & TRAO ĐỔI

Bất động sản hình thành trong tương lai là

loại hình sản phẩm bất động sản đang rất

được quan tâm trong những năm gần đây. Các

nhà đầu tư tìm đến loại hình bất động sản này

với mục đích đầu tư sinh lời, tìm kiếm cơ hội

lợi nhuận với mức lợi nhuận có thể cao hơn

nhiều lần so với mức đầu tư ban đầu. Vì vậy

thông thường các nhà đầu tư thường chấp

nhận một tỷ lệ rủi ro nhất định khi đầu tư vào

loại hình này. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng

cần nắm rõ hiểu thêm về các rủi ro pháp lý
khi xác lập các giao dịch mua bán bất động

sản hình thành trong tương lai để hạn chế

thấp nhất các rủi ro có thể xảy ra, tăng cơ hội

đạt được lợi nhuận như mong muốn.

B Ả N  T I N  D I Ễ N  Đ À N  N G H Ề  L U Ậ T  S Ố  1 4  -  1 0 . 2 0 2 0

N H Ữ N G  R Ủ I  R O  K H I
M U A  B Ấ T  Đ Ộ N G  S Ả N
H Ì N H  T H À N H  T R O N G

T Ư Ơ N G  L A I

H O À N G  T R Ầ N  N G Ọ C  A N H
C Ô N G  T Y  L U Ậ T  F D V N
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I. MỘT SỐ RỦI RO PHÁP LÝ CÓ

THỂ GẶP PHẢI KHI XÁC LẬP CÁC 

GIAO DỊCH MUA BÁN BẤT ĐỘNG 

SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG 

LAI 

Hiện nay qua khảo sát có thể thấy 

được các nhà đầu tư có thể gặp phải một số 

rủi ro pháp lý nếu bỏ qua bước tìm hiểu dự 

án bất động sản, cụ thể: 

1. Tình trạng pháp lý dự án chưa đủ

điều kiện mở bán theo quy định pháp luật 

Hiện nay theo quy định tại Điều 55 

Luật kinh doanh bất động sản 2014, chủ 

đầu tư chỉ được phép đưa bất động sản hình 

thành trong tương lai vào kinh doanh khi 

đáp ứng các điều kiện: (i). Có giấy tờ về 

quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản 

vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường 

hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về 

nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở 

hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự 

án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn 

hợp có mục đích để ở hình thành trong 

tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu 

đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà 

đó. (ii). Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở 

hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải 

có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý 

nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện 

được bán, cho thuê mua và phải được cơ 

quan Nhà nước có văn bản xác nhận đủ 

điều kiện được bán. 

Tuy nhiên nhiều chủ đầu tư dù nắm rõ 

các quy định luật định này nhưng vẫn xác 

lập, công khai thực hiện các giao dịch mua 

bán. Và khi tranh chấp xảy ra các giao dịch 

này có thể bị tuyên bố vô hiệu do trái luật, 

người mua chỉ được nhận lại khoản tiền đã 

thanh toán, việc chứng minh lỗi của các bên 

thường gặp rất nhiều khó khăn khi hầu hết 

các hợp đồng mua bán này được soạn theo 

mẫu của chủ đầu tư, luôn thường xuyên 

lồng vào các nội dung bên mua đã được tìm 

hiểu rõ về tình trạng pháp lý dự án, tự 

nguyện ký kết hợp đồng mua bán với tình 

trạng pháp lý đó để xác định bên mua cũng 

là bên có lỗi, từ đó không bên nào phải bồi 

thường thiệt hại khi hợp đồng mua bán bị 

tuyên vô hiệu. 

Thực tế phát sinh các tranh chấp này 

là rất phổ biến. Theo các Nghị quyết hướng 

dẫn của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân 

dân tối cao như Nghị quyết 01/2003/NQ-

HĐTP ngày 16/4/2003 hay Nghị quyết 

02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 thì 

một trong các thiệt hại cần được xem xét 

khi tuyên các giao dịch mua bán nhà ở, 

quyền sử dụng đất vô hiệu là khoản tiền 

chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất/nhà ở 

do các bên thỏa thuận tại thời điểm ký kết 

hợp đồng so với giá trị tại thời điểm xét xử 

sơ thẩm. Nếu các bên không thỏa thuận 

được về giá trị quyền sử dụng đất/nhà ở và 

giá trị thiệt hại thì Tòa án có thể yêu cầu 

định giá theo giá thị trường hoặc căn cứ vào 

bảng giá do cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền quy định.  

Tuy nhiên việc chứng minh thiệt hại 

trên thực tế lại không dễ dàng. Bởi có nhiều 

dự án khi ký kết các hợp đồng mua bán này 

dự án chưa đủ điều kiện, chỉ là bãi đất 

trống, vị trí các sản phẩm bất động sản chưa 

cố định, chưa định hình được nên có các 

trường hợp các công ty có chức năng thẩm 

định giá đã từ chối định giá với lý do vì dự 

án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng. Cũng 

có nhiều trường hợp phía các cơ quan Nhà 

nước chưa có quyết định chính thức về giá 

đất tại các dự án đó nên Tòa án không có 

cơ sở để áp dụng. Trong khi phía người 

mua phải đi chứng minh các thiệt hại này 

thì các vướng mắc có thể xảy ra nêu trên sẽ 
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gây rất nhiều khó khăn cho người mua khi 

bảo vệ quyền lợi của mình cũng như khiến 

quá trình tố tụng tại Tòa án kéo dài. 

2. Nhiều chủ đầu tư huy động vốn góp 

trái quy định pháp luật 

Hiện nay pháp luật cũng đã quy định 

rõ các hình thức huy động vốn, điều kiện 

huy động vốn tại các văn bản Luật Kinh 

doanh Bất động sản 2014, Luật Nhà ở 2014 

và các văn bản hướng dẫn thi hành… Tuy 

nhiên nhiều chủ đầu tư cũng tiến hành các 

hoạt động huy động vốn trái pháp luật, lách 

luật bằng các hình thức, tên giao dịch như 

Thỏa thuận đặt chỗ, thỏa thuận hứa bán, 

Hợp đồng góp vốn, “ Hợp tác đầu tư quyền 

mua căn hộ”, “ Hợp đồng huy động vốn 

phát triển dự án và được nhận sản phẩm” 

dẫn đến vẫn có những thỏa thuận “ngầm”, 

gây rủi ro cho khách hàng. Khi trường hợp 

có xảy ra tranh chấp, vấn đề xử lý sẽ rất 

phức tạp. Quyền, nghĩa vụ của các bên sẽ 

căn cứ trên cơ sở chứng cứ cũng như lập 

luận của mỗi bên đưa ra. 

3. Phát sinh các tranh chấp giữa chủ 

đầu tư và các bên liên quan khiến quyền lợi 

của người mua từ đó mà bị ảnh hưởng 

Hiện nay nhiều chủ đầu tư không trực 

tiếp thực hiện các công việc tìm kiếm khách 

hàng, môi giới mà thường hợp tác, ký kết 

các Hợp đồng môi giới, bao tiêu sản phẩm 

với đối tác khác, theo đó các đối tác này sẽ 

nhận các công việc bao tiêu, giới thiệu sản 

phẩm, tìm kiếm khách hàng tiếp cận dự án 

và được nhận lại các khoản hoa hồng, phí 

môi giới theo sự thỏa thuận của các bên. 

Nhiều trường hợp trong mối quan hệ hợp 

tác đó phát sinh các tranh chấp, chủ đầu tư 

và nhà môi giới đưa nhau ra Tòa từ đó 

khiến dự án bị đình trễ, quyền lợi của các 

khách hàng từ đó cũng bị ảnh hưởng 

nghiêm trọng. 

Ví dụ như trường hợp tranh chấp hợp 

đồng đặt cọc, môi giới giữa Công ty Cổ 

phần Bách Đạt An và Công ty Cổ phần đầu 

tư Hoàng Nhất Nam đối với hàng loạt các 

dự án tại Quảng Nam - Đà Nẵng đã khiến 

cho hàng nghìn khách hàng đầu tư vào các 

dự án này bị “mắc kẹt” trong tranh chấp dù 

họ đã thanh toán phần lớn tiền mua bán sản 

phẩm bất động sản. Rõ ràng chưa cần biết 

được bên nào đúng, bên nào sai trong vụ 

việc này nhưng các tranh chấp như vậy, có 

thể kéo dài nhiều năm sẽ khiến cho các 

khách hàng bị thiệt hại rất nghiêm trọng, 

đặc biệt đối với các khách hàng có nguồn 

vốn đầu tư phải vay mượn nhiều nơi… 

4. Rủi ro đến từ các thỏa thuận, văn 

bản, hợp đồng mẫu của chủ đầu tư mà các 

nhà đầu tư không thể kiểm soát hết các rủi 

ro 

Hiện nay, nhiều trường hợp giữa 

khách hàng, chủ đầu tư của các căn hộ 

Condotel và ngân hàng ký thỏa thuận 03 

bên với nội dung: khách hàng là bên vay, 

dùng bất động sản của mình mua để thế 

chấp bảo đảm khoản vay tại ngân hàng, tiền 

vay được gọi là tiền mua bất động sản 

chuyển vào tài khoản của chủ đầu tư là bên 

được sở hữu, sử dụng khoản tiền này. Để 

thu hút khách hàng, chủ đầu tư đưa ra chính 

sách trả thay cho khách hàng 100% tiền lãi 

và chi phí phát sinh từ hợp đồng tín dụng 

mà khách hàng ký với ngân hàng. Tuy 

nhiên cần lưu ý rằng khách hàng vẫn là bên 

đứng ra vay và bảo đảm vay. 

Đặt các trường hợp sau: 

- Nếu dự án Condotel này đáp ứng 

mọi điều kiện, được ra Giấy chứng nhận thì 

theo cam kết 03 bên đã ký, Giấy chứng 

nhận sẽ do Ngân hàng giữ vì khách hàng đã 

thế chấp, Condotel sẽ do Chủ đầu tư khai 

thác vì trước đó khách hàng đã ký kết Hợp 
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đồng quản lý cho thuê căn hộ giao 

Condotel cho chủ đầu tư khai thác để nhận 

lại suất lợi nhuận 12% được đánh giá là 

không khả thi như trên. Toàn bộ thu nhập 

từ cho thuê này sẽ chuyển hết về tài khoản 

của khách hàng mở tại ngân hàng và ngân 

hàng được quyền tạm khóa để thu hồi vốn 

đã cho vay. Trên thực tế Khách hàng sẽ chỉ 

nhận được lời hứa về tỷ suất lợi nhuận mơ 

ước, ngoài ra các tài sản đều do Chủ đầu tư 

và Ngân hàng nắm giữ. 

- Trường hợp dự án Condotel triển 

khai chậm so với quy hoạch thì khách hàng 

ngoài trả gốc còn phải trả lãi so chính sách 

hỗ trợ lãi suất của chủ đầu tư chỉ áp dụng 

trong thời hạn nhất định. Trường hợp chủ 

đầu tư kinh doanh Condotel không hiệu 

quả, không trả tỷ suất lợi nhuận như cam 

kết trong khi khách hàng không đủ tiền trả 

nợ gốc và lãi, ngân hàng sẽ xử lý tài sản thế 

chấp chính là các căn Condotel mà khách 

hàng đã mua. 

- Trường hợp dự án Condotel bị 

ngừng hoạt động, chủ đầu tư bị vỡ nợ, 

khách hàng sẽ bị mất số tiền đặt mua ban 

đầu trong khi không được sở hữu căn hộ. 

Khoản vay tại Ngân hàng vì khách hàng là 

bên đứng tên vay do vậy khách hàng sẽ trở 

thành con nợ của Ngân hàng, buộc phải trả 

cả gốc lẫn lãi cho khoản vay mà chủ đầu tư 

đã chiếm dụng. Như vậy ký kết vào các 

cam kết này, khách hàng phải đối mặt với 

nguy cơ không nhận được căn hộ như mong 

muốn nhưng phải trả trước hết toàn bộ giá 

trị căn hộ kể cả phần lãi vay Ngân hàng. 

Các hợp đồng này như những cái bẫy tài 

chính mà nếu khách hàng không cẩn thận 

dính vào rồi sẽ gánh chịu rủi ro lớn khó 

thoát ra được. Đây còn chưa tính đến các 

bất lợi khác được cài vào từng nội dung 

thỏa thuận mà khách hàng không thể lường 

trước hết được. 

- Trường hợp khách hàng vi phạm 

Hợp đồng thế chấp hoặc thỏa thuận khác 

với ngân hàng thì sẽ có bên thứ tư khác do 

Ngân hàng chỉ định/ủy quyền hoặc do Chủ 

đầu tư giới thiệu nhận chuyển nhượng lại 

Hợp đồng mua bán với chủ đầu tư, trở 

thành bên nhận chuyển nhượng và toàn bộ 

các khoản tiền Khách hàng đã thanh toán 

trước đó cho chủ đầu tư sẽ được xem là tiền 

bên thứ tư thanh toán cho chủ đầu tư. Nghĩa 

là Khách hàng vi phạm Hợp đồng thế chấp 

thì tự động mất cả Condotel đã mua.  

 

5. Rủi ro đến từ các bất động sản hình 

thành trong tương lai xuất hiện dưới các 

dạng hình thái khác nhau, chưa có khung 

pháp lý hoàn chỉnh điều chỉnh. 

Trên thực tế, cho đến nay về mặt pháp 

lý, đối với loại hình bất động sản căn hộ du 

lịch (Condotel) chưa có khung pháp lý 

hoàn chỉnh điều chỉnh, bởi: 

Condotel được xác định là một dạng 

nhà ở kết hợp với nhà nghỉ, khách sạn, 

resort, nhưng không thuộc vào bất kỳ khái 

niệm nhà ở nào được giải thích tại Điều 3 

Luật Nhà ở năm 2014, gồm “nhà ở”, “nhà 

ở riêng lẻ”, “nhà chung cư”, “nhà ở thương 

mại”, “Nhà ở công vụ” hay “nhà ở xã hội”. 

Nếu coi Condotel là một dạng nhà ở 

nhưng lại xây dựng trên đất kinh doanh thì 

còn vi phạm pháp luật hiện hành theo quy 
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định tại khoản 4, Điều 6, Luật Nhà ở năm 

2014 về một trong các hành vi bị nghiêm 

cấm: “Xây dựng nhà ở trên đất không phải 

là đất ở; xây dựng không đúng tiêu chuẩn 

thiết kế, tiêu chuẩn diện tích đối với từng 

loại nhà ở mà Nhà nước có quy định về tiêu 

chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn diện tích nhà ở”. 

Nếu coi Condotel như một căn hộ 

được xây dựng trong một tòa nhà hàng 

chục, hàng trăm phòng như là một chung 

cư thì lại không được phép sử dụng vào 

mục đích kinh doanh theo quy định tại 

khoản 11, Điều 6 Luật Nhà ở năm 2014 về 

một trong những hành vi bị nghiêm cấm là: 

“11. Sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích 

không phải để ở; sử dụng phần diện tích 

được kinh doanh trong nhà chung cư theo 

dự án được phê duyệt vào mục đích kinh 

doanh vật liệu gây cháy, nổ, kinh doanh 

dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn 

hoặc các hoạt động khác làm ảnh hưởng 

đến cuộc sống của các hộ gia đình, cá nhân 

trong nhà chung cư theo quy định của 

Chính phủ”. 

Ngoài ra, kể từ ngày 14/2/2020, Bộ 

Tài nguyên Môi trường cũng đã có Công 

văn số 703/BTNMT-TCQLĐĐ về việc 

hướng dẫn chế độ sử dụng đất và việc 

chứng nhận quyền sở hữu công trình xây 

dựng không phải nhà ở, trong đó có 

Condotel.  

Tuy nhiên, pháp luật vẫn chưa có 

khung pháp lý hoàn chỉnh đối với loại hình 

bất động sản căn hộ du lịch (Condotel) này. 

Chính vì thế công tác quản lý đầu tư xây 

dựng, vận hành, cấp giấy chứng nhận 

quyền sở hữu như sổ đỏ, sổ hồng cho khách 

hàng sẽ gặp khó khăn. Các giao dịch 

chuyển nhượng, mua bán trên thực tế được 

hình thành theo sự đồng thuận giữa các bên 

trên cơ sở thỏa thuận tự nguyện của pháp 

luật dân sự là chủ yếu. Trong nhiều trường 

hợp, nếu giao dịch giữa nhà đầu tư với 

khách hàng được thiết kế theo hướng bảo 

vệ triệt để chủ đầu tư, không có điều khoản 

bảo vệ cho các khách hàng mua căn hộ. 

Nếu chủ đầu tư không thực hiện cam kết thì 

rủi ro bị đẩy sang phía khách hàng. Điều rủi 

ro rất lớn quyền sở hữu trên thực tế và pháp 

lý vẫn thuộc nhà đầu tư hoặc ngân hàng. 

Khách hàng bỏ ra rất nhiều tiền nhưng 

không có quyền sở hữu căn hộ về mặt pháp 

lý và nợ thì khách hàng vẫn phải gánh chịu. 

6. Rủi ro về chậm tiến độ dự án và 

mục đích sử dụng vốn của chủ đầu tư. 

Chẳng hạn, tiến độ của dự án bất động sản 

hình thành trong tương lai bị chậm do năng 

lực chủ đầu tư yếu kém, do sự  biến động 

trong quá trình thực hiện dự án (Dự án phải 

thay đổi một số chi tiết về mặt kỹ thuật, 

việc thay đổi này phải được thẩm định, xử 

lý kỹ thuật lại nên mất rất nhiều thời gian; 

Thời gian chờ do các thủ tục hành chính 

của các cơ quan Nhà nước; Do thay đổi 

thiết kế; Chi phí vật tư, nguyên vật liệu, 

trang thiết bị trượt giá cao hơn so với lúc 

triển khai dự án rất lớn…) hoặc do chủ đầu 

tư đã sử dụng số tiền mua nhà đặt trước của 

khách hàng sai mục đích dẫn đến việc 

không đủ nguồn lực tài chính để hoàn thành 

công trình đúng tiến độ. Mặc dù, Luật nhà 

ở đã quy định chủ đầu tư phải sử dụng tiền 

thanh toán của người mua nhà để phát triển 

dự án nhà ở, nhưng thực tế không có cơ chế 

hiệu quả để cơ quan thẩm quyền hay người 

mua nhà kiểm soát được việc sử dụng vốn. 

7. Hạn chế về việc thế chấp nhà ở hình 

thành trong tương lai  

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 147 

Luật Nhà ở năm 2014 quy định về việc thế 

chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở và thế 

chấp nhà ở hình thành trong tương lai như 
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sau: “Tổ chức, cá nhân xây dựng nhà ở 

hình thành trong tương lai trên thửa đất ở 

hợp pháp của mình; tổ chức, cá nhân mua 

nhà ở hình thành trong tương lai trong dự 

án đầu tư xây dựng nhà ở của chủ đầu tư 

được thế chấp nhà ở này tại tổ chức tín 

dụng đang hoạt động tại Việt Nam để vay 

vốn phục vụ cho xây dựng nhà ở hoặc để 

mua chính nhà ở đó”. 

Như vậy, người mua nhà ở hình thành 

trong tương lai chỉ được thế chấp nhà ở tại 

tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt 

Nam để vay vốn phục vụ xây dựng nhà ở 

hoặc để mua chính nhà ở đó mà không 

được sử dụng cho mục đích khác. 

8. Mặc dù pháp luật Việt Nam không 

quy định về trách hiệm của bên bán khi có 

sự thay đổi do hoàn cảnh, sự biến đổi trong 

giá vật liệu, nhân công, chính sách của nhà 

nước… nhưng thực tế, nhiều chủ đầu tư 

vẫn thỏa thuận điều khoản này trong hợp 

đồng. Ví dụ như “Hai bên nhất trí rằng, 

diện tích thông thủy ghi tại điểm này chỉ là 

tạm tính và có thể tăng lên hoặc giảm đi 

theo thực tế đo đạc tại thời điểm bàn giao 

căn hộ, bên mua có trách nhiệm thanh toán 

số tiền theo diện tích thực tế khi bàn giao 

căn hộ, trong trường hợp diện tích thông 

thủy cao hơn hoặc thấp hơn 2% so với diện 

tích ghi trong hợp đồng thì hai bên không 

phải điều chỉnh lại giá bán căn hộ, nếu 

chênh lệch vượt quá 2% so với diện tích 

trong hợp đồng thì giá bán căn hộ sẽ được 

điều chỉnh lại theo diện tích đo đạc thực 

tế”. Việc pháp luật không điều chỉnh 

nhưng chủ đầu tư vẫn đưa vào hợp đồng 

như trên có thể dẫn đến bất lợi cho người 

mua nhà bởi vì con số 2% hay bao nhiêu 

                                              
1 Xem thêm tại Tạp chí Tòa án nhân dân ngày 

22/03/2018: https://tapchitoaan.vn/bai-

phần trăm là do chủ đầu tư quyết định, 

trong khi người mua nhà hoàn toàn có 

quyền từ chối nhận bàn giao nhà nếu chủ 

đầu tư vi phạm thì lại không được đưa vào 

điều khoản hợp đồng.1 

9. Rủi ro về chất lượng công trình khi 

người mua nhà nhận sản phẩm. Có thể chất 

lượng sản phẩm không đúng theo kỳ vọng 

của người mua, nhưng người mua không 

thể làm gì được vì phù hợp với thể hiện 

trong hợp đồng hoặc rủi ro khi chủ đầu tư 

giao bất động sản không đúng cam kết. 

II. NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý ĐỂ 

TRÁNH GẶP PHẢI RỦI RO KHI MUA 

CÁC SẢN PHẨM BẤT ĐỘNG SẢN 

HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI  

 

 [1] Trước khi ký hợp đồng, bên mua 

cần xem xét tìm hiểu kỹ về năng lực của 

chủ đầu tư, tình trạng pháp lý bất động sản 

và tiến độ thi công của dự án (đây là quyền 

và nghĩa vụ của bên mua được quy định rõ 

trong Bộ luật dân sự). Cụ thể hồ sơ pháp lý 

của dự án, chủ đầu tư phải có: 

- Bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỉ lệ 1/500 đã được phê duyệt; 

viet/thao-go/mot-so-bat-cap-ve-hop-dong-

mua-ban-nha-o-hinh-thanh-trong-tuong-lai 
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- Giấy tờ về quyền sử dụng, đất hồ sơ

dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt; 

- Giấy phép xây dựng đối với trường

hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về 

nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở 

hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự 

án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn 

hợp có mục đích để ở hình thành trong 

tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu 

đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà 

đó; 

- Văn bản chấp thuận của cơ quan

quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc chủ đầu tư 

về nhà ở có đủ điều kiện được kinh doanh; 

- Có bảo lãnh của Ngân hàng về nghĩa

vụ tài chính của Chủ đầu tư khi không bàn 

giao nhà ở đúng tiến độ; 

Trường hợp Dự án đã được thế chấp 

thì Chủ đầu tư phải kèm theo giấy tờ chứng 

minh đã được giải chấp hoặc biên bản 

thống nhất cho bên mua không phải giải 

chấp và được mua bán, thuê mua nhà ở đó. 

Việc kinh doanh bất động sản hình 

thành trong tương lai chỉ được thực hiện 

khi bất động sản đáp ứng đầy đủ các điều 

kiện bắt buộc đưa vào kinh doanh nêu trên. 

Thiếu bất kì giấy tờ nào, người mua nhà cần 

yêu cầu chủ đầu tư cung cấp bổ sung để 

tránh trường hợp giao dịch bị vô hiệu. 

[2] Lưu ý về tiến độ thanh toán

trong mua bán bất động sản hình thành 

trong tương lai 

Bên mua cần lưu ý về tiến độ thanh 

toán để tránh rủi ro khi mua bất động sản 

hình thành trong tương lai, việc thanh toán 

được thực hiện theo quy định tại Điều 57 

Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014: 

- Việc thanh toán trong mua bán, thuê

mua bất động sản hình thành trong tương 

lai được thực hiện nhiều lần, lần đầu không 

quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp 

theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng bất 

động sản nhưng tổng số không quá 70% giá 

trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công 

trình xây dựng cho khách hàng; trường hợp 

bên bán, bên cho thuê mua là doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài thì tổng số không 

quá 50% giá trị hợp đồng. 

- Trường hợp bên mua, bên thuê mua

chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất thì bên bán, bên cho 

thuê mua không được thu quá 95% giá trị 

hợp đồng; giá trị còn lại của hợp đồng được 

thanh toán khi cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê 

mua. 

[3] Cần quy định rõ trong hợp

đồng về trách nhiệm bồi thường hợp 

đồng trong trường hợp bên bán vi phạm 

hợp đồng, cụ thể: 

- Bên bán chậm tiến độ bàn giao bất

động sản có thể bị phạt và bồi thường thiệt 

hại theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Luật 

kinh doanh bất động sản 2014. 

- Bên bán bàn giao bất động sản

không đúng cam kết, đúng chất lượng, 

người mua bất động sản có quyền yêu cầu 

bên bán bồi thường thiệt hại do việc giao 

nhà, công trình xây dựng không đúng thời 
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hạn, chất lượng và các cam kết khác trong 

hợp đồng theo quy định tại Khoản 4 Điều 

23 Luật kinh doanh bất động sản 2014.  

[4] Pháp luật cần quy định trực tiếp về

tài khoản thanh toán trong hợp đồng mua 

bán tài sản hình thành trong tương lai vào 

Luật để tránh việc chủ đầu tư không thực 

hiện theo những gì đã cam kết với ngân 

hàng và khách hàng mua nhà ở hình thành 

trong tương lai. 

Theo quy định hiện hành, Khoản 1 

Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản 

2014 quy định chủ đầu tư dự án bất động 

sản trước khi bán nhà ở hình thành trong 

tương lai phải được ngân hàng thương mại 

có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ 

tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng 

khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo 

đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng. 

Ngân hàng thương mại thường yêu cầu chủ 

đầu tư khi ký kết hợp đồng với khách hàng 

mua nhà ở hình thành trong tương lai, trong 

điều khoản thỏa thuận về việc thanh toán, 

phải chuyển khoản và tài khoản của Ngân 

hàng đã bảo lãnh để Ngân hàng kiểm soát 

việc sử dụng tiền của chủ đầu tư, đảm bảo 

nguồn tiền được sử dụng đúng mục đích. 

Bên cạnh đó, khách hàng cũng sẽ “yên 

tâm” hơn vì ngân hàng sẽ kiểm soát chủ 

đầu tư trong việc sử dụng nguồn tiền huy 

động từ khách hàng. Tuy nhiên, thực tế cho 

thấy nhiều trường hợp khách hàng trả bằng 

tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản ở ngân 

hàng khác không phải tài khoản của ngân 

hàng chủ đầu tư thế chấp và dùng số tiền đó 

vào mục đích khác thay vì trả nợ ngân 

hàng, sẽ dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng đến 

quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Vì 

vậy, pháp luật cần quy định trực tiếp vấn đề 

này vào Luật để tránh việc chủ đầu tư 

không thực hiện theo những gì đã cam kết 

với ngân hàng và khách hàng mua nhà ở 

hình thành trong tương lai. 

[5] Cần có quy định cụ thể về việc xử

lý các biến động, trách nhiệm của bên bán 

khi có sự thay đổi do hoàn cảnh để đảm bảo 

lợi ích cho khách hàng và chủ đầu tư và có 

cơ chế đảm bảo thực hiện hợp đồng công 

bằng, hiệu quả. 

[6] Trước khi ký kết hợp đồng, bên

mua cần lưu ý: Trường hợp nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất thông qua môi 

giới thì phải tìm hiểu thông tin hoặc liên hệ 

với chủ đầu tư để xác định có hay không có 

các lô đất mình nhận chuyển nhượng; Đọc 

kỹ các điều khoản trong hợp đồng, người 

ký hợp đồng phải là người đại diện theo 

pháp luật hoặc người được người đại diện 

theo pháp luật của chủ đầu tư hay chủ sở 

hữu hợp pháp ủy quyền (có giấy ủy quyền 

hợp pháp); Bên mua có quyền yêu cầu bên 

bán đưa nhà mẫu vào phụ lục hợp đồng để 

xác định đó sẽ là mẫu nhà hoặc cấu trúc sẽ 

bàn giao; Bên mua có quyền thương thuyết, 

thay đổi các điều khoản trong hợp đồng 

trước khi ký. 

[7] Cần tăng cường các biện pháp

kiểm tra, quản lý và kiểm soát của các cơ 

quan có thẩm quyền đối với chủ thể kinh 

doanh; điều kiện giao dịch bất động sản 
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hình thành trong tương lai; các hợp đồng 

mẫu khi nhà đầu tư ký kết hợp đồng giao 

dịch với khách hàng và tăng cường kênh 

thông tin 2về chủ đầu tư, tình hình triển 

khai, tình trạng pháp lý các dự án cho khách 

hàng thuận tiện tìm hiểu, giao dịch, hạn chế 

các rủi ro trong việc giao dịch bất động sản 

hình thành trong tương lai. 

Theo Hoàng Trần Ngọc Anh  

Công ty luật FDVN 
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cập về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành 
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PHẦN II.
PHÁP LUẬT & THỰC TIỄN

1. Làm thế nào để sử dụng vỉa hè vào mục đích
kinh doanh mà không vi phạm pháp luật?

2. Dùng nhà chung cư làm văn phòng công ty
có được không?

3. Sĩ quan Quân đội biên phòng có được thành
lập Hộ kinh doanh cá thể không?

B Ả N  T I N  D I Ễ N  Đ À N  N G H Ề  L U Ậ T  S Ố  1 4  -  1 0 . 2 0 2 0
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1. Làm sao để sử dụng vỉa hè vào 

mục đích kinh doanh mà không vi phạm 

pháp luật? 

Hiện nay, giá đình tôi đang muốn tận 

dụng phần vỉa hè phía trước nhà để mua 

buôn bán kinh doanh (Tạp hóa) trên tuyến 

đường Lạc Long Quân, quận Liên Chiểu, 

thành phố Đà Nẵng. Vậy làm sao tôi có thể 

sử dụng vỉa hè vào mục đích kinh doanh 

buốn bán mà không vi phạm pháp luật? 

Mong Quý Công ty Luật FDVN (FDVN) 

có thể tư vấn và sớm phản hồi. Tôi xin chân 

thành cảm ơn! 

 

Trả lời: 

 [1] Quy định của pháp luật về việc 

sử dụng đường phố và các hoạt động 

khác trên đường phố 

Căn cứ vào Điều 36 Luật Giao thông 

đường bộ năm 2008 quy định về sử dụng 

đường phố và các hoạt động khác trên 

đường phố như sau: 

“Điều 36. Sử dụng đường phố và các 

hoạt động khác trên đường phố 

1. Lòng đường và hè phố chỉ được sử 

dụng cho mục đích giao thông. 

2. Các hoạt động khác trên đường 

phố phải thực hiện theo quy định tại khoản 

1 Điều 35 của Luật này, trường hợp đặc 

biệt, việc sử dụng tạm thời một phần lòng 

đường, hè phố vào mục đích khác do Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng 

không được làm ảnh hưởng đến trật tự, an 

toàn giao thông.” 

Như vậy, trước hết hành vi kinh 

doanh trên hè phố, trên đường bộ là hành vi 

bị cấm. Và chỉ có thể được buôn bán trên 

hè phố, đường đi bộ nếu thuộc trường hợp 

được quy định tại Khoản 2 Điều 36 nêu 

trên. 

Theo đó, quy định của pháp luật về 

quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài 

mục đích giao thông trên các tuyến đường 

thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng được quy 

định như sau: 

Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 

55/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 

2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà 

Nẵng (“Quyết định số 55/2014/QĐ-

UBND”) và được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 

1 Quyết định 24/2019/QĐ-UBND của Ủy 

ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ngày 02 

tháng 5 năm 2019 (“Quyết định 

24/2019/QĐ-UBND”) như sau: 

“1. Cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè 

ngoài mục đích giao thông: là cho phép 

được sử dụng tạm thời một phần vỉa hè cho 

việc cưới, việc tang; để kinh doanh buôn 

bán (trừ trường hợp kinh doanh buôn bán 

vật liệu xây dựng, phế liệu, xăng, dầu, khí 

đốt, máy móc, thiết bị thi công); cá nhân 

hoạt động thương mại một cách độc lập, 

thường xuyên không phải đăng ký kinh 

doanh (sau đây gọi tắt là cá nhân hoạt 

động thương mại); để xe mô tô, xe gắn máy, 

xe đạp; tập kết vật liệu xây dựng (kể cả kết 

hợp với lắp đặt hàng rào bao che), tập kết 

máy móc, thiết bị phục vụ thi công các công 

trình xây dựng; lắp đặt các công trình phục 
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vụ công cộng; lắp đặt Trạm chờ xe buýt 

theo tuyến xe buýt được duyệt và tổ chức 

các hoạt động văn hoá, xã hội, tuyên truyền 

chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp 

luật của Nhà nước.” 

Như vậy, trong khái niệm về việc sử 

dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao 

thông thì có một số trường hợp được cho 

phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè cho 

việc cưới, việc tang; để kinh doanh buôn 

bán; để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp; tập 

kết vật liệu xây dựng (kể cả kết hợp với lắp 

đặt hàng rào bao che), tập kết máy móc, 

thiết bị phục vụ thi công các công trình xây 

dựng; lắp đặt các công trình phục vụ công 

cộng; lắp đặt Trạm chờ xe buýt theo tuyến 

xe buýt được duyệt và tổ chức các hoạt 

động văn hoá, xã hội, tuyên truyền chủ 

trương, chính sách của Đảng và Pháp luật 

của Nhà nước. Trừ trường hợp kinh doanh 

buôn bán vật liệu xây dựng, phế liệu, xăng, 

dầu, khí đốt, máy móc, thiết bị thi công); cá 

nhân hoạt động thương mại một cách độc 

lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh 

doanh (sau đây gọi tắt là cá nhân hoạt động 

thương mại.  

1.1. Phạm vi sử dụng tạm thời vỉa 

hè 

Căn cứ vào Điều 5 Quyết định số 

55/2014/QĐ-UBND quy định về phạm vi 

sử dụng vỉa hè tạm thời như sau: 

“Điều 5. Phạm vi sử dụng tạm thời 

vỉa hè 

1. Quy định phạm vi sử dụng tạm thời 

vỉa hè theo bề rộng: 

a) Vỉa hè có bề rộng dưới 3,00 mét: 

Không cho phép sử dụng tạm thời ngoài 

mục đích giao thông, trừ trường hợp quy 

định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 6 Quy 

định này nhưng phải đảm bảo lối cho người 

đi bộ tối thiểu là 1,50 mét; 

b) Vỉa hè có bề rộng từ 3,00 mét đến 

dưới 4,00 mét: Lối cho người đi bộ tối thiểu 

là 1,50 mét; phần còn lại cho phép sử dụng 

tạm thời ngoài mục đích giao thông; 

c) Vỉa hè có bề rộng từ 4,00 mét đến 

dưới 6,00 mét: Lối cho người đi bộ tối thiểu 

là 2,00 mét; phần còn lại cho phép sử dụng 

tạm thời ngoài mục đích giao thông; 

d) Vỉa hè có bề rộng từ 6,00 mét đến 

dưới 9,00m: Lối cho người đi bộ tối thiểu 

là 3,00 mét; phần còn lại cho phép sử dụng 

tạm thời ngoài mục đích giao thông. 

đ) Vỉa hè có bề rộng từ 9,00 mét trở 

lên: Cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè 

ngoài mục đích giao thông nhưng phải đảm 

bảo: 

- Bề rộng phần vỉa hè còn lại (không 

sử dụng tạm thời ngoài mục đích giao 

thông) rộng tối thiểu 5,00 mét. 

- Lối cho người đi bộ tối thiểu là 3,00 

mét. 

2. Tùy theo điều kiện cụ thể của từng 

tuyến đường, cơ quan có thẩm quyền cấp 

phép được quyền phân định phần vỉa hè sử 

dụng để làm lối cho người đi bộ theo quy 

định tại khoản 1 Điều 5 nhằm đảm bảo vỉa 

hè thông thoáng, mỹ quan đô thị.” 

1.2. Các trường hợp sử dụng tạm 

thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông 

Căn cứ vào Điều 6 Quyết định số 

55/2014/QĐ-UBND được sửa đổi bởi 

Khoản 5 Điều 1 Quyết định 24/2019/QĐ-

UBND về các trường hợp sử dụng tạm thời 

vỉa hè ngoài mục đích giao thông như sau: 

“1. Đối với trường hợp sử dụng tạm 

thời vỉa hè để xe môtô, xe gắn máy, xe đạp 
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thì yêu cầu xe phải được sắp xếp thành từng 

hàng, dọc theo chiều dài vỉa hè và theo một 

trật tự nhất định. 

2. Đối với trường hợp sử dụng tạm 

thời vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng thì 

tùy theo điều kiện cụ thể, cơ quan có thẩm 

quyền cấp Giấy phép xem xét giải quyết 

trên nguyên tắc đảm bảo lối cho người đi 

bộ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quy 

định này và phải được che chắn cẩn thận, 

bảo đảm không rơi vãi xuống lòng đường 

và hệ thống thoát nước đô thị, đảm bảo vệ 

sinh môi trường và mỹ quan đô thị. 

3. Đối với trường hợp sử dụng tạm 

thời vỉa hè để lắp đặt các công trình phục 

vụ công cộng, tổ chức các hoạt động văn 

hóa, tuyên truyền chủ trương, chính sách 

của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tập 

kết máy móc, thiết bị, phục vụ thi công các 

công trình xây dựng, lắp đặt Trạm chờ xe 

buýt theo tuyến xe buýt được duyệt thì tùy 

theo điều kiện cụ thể, cơ quan cơ quan có 

thẩm quyền Cấp Giấy phép xem xét giải 

quyết trên nguyên tắc đảm bảo lối cho 

người đi bộ theo quy định tại khoản 1 Điều 

5 Quy định này, đảm bảo an toàn giao 

thông và mỹ quan đô thị. 

4. Đối với trường hợp sử dụng tạm 

thời vỉa hè cho việc cưới, việc tang: Hộ gia 

đình, cá nhân phải thông báo với UBND 

các phường, xã nơi tổ chức việc cưới, việc 

tang; phải có biện pháp đảm bảo an toàn 

giao thông và bố trí lối đi dành cho người 

đi bộ có chiều rộng tối thiểu là 1,5m; thời 

gian sử dụng tạm thời vỉa hè là không quá 

48 giờ, trường hợp đặc biệt không được 

quá 72 giờ.” 

1.3. Các trường hợp cấm sử dụng 

tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao 

thông 

Căn cứ vào Điều 7 Quyết định số 

55/2014/QĐ-UBND được sửa đổi bởi 

Khoản 6 Điều 1 Quyết định 24/2019/QĐ-

UBND về các trường hợp cấm sử dụng tạm 

thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông như 

sau: 

“1. Các tuyến đường cấm sử dụng 

tạm thời vỉa hè để kinh doanh buôn bán và 

cá nhân hoạt động thương mại được quy 

định tại Phụ lục I kèm theo Quy định này. 

2. Các tuyến đường cấm sử dụng tạm 

thời vỉa hè để cá nhân hoạt động thương 

mại được quy định tại Phụ lục II kèm theo 

Quy định này. 

3. Trong trường hợp sử dụng vỉa hè 

vào mục đích khác theo chủ trương của 

thành phố trên một số tuyến đường đã được 

thành phố quy hoạch không cho phép sử 

dụng tạm thời vào mục đích kinh doanh 

buôn bán và cá nhân hoạt động thương mại 

thì cơ quan có thẩm quyền phải trình Ủy 

ban nhân dân thành phố xem xét quyết 

định. 

4. Nghiêm cấm việc thực hiện các 

hoạt động kinh doanh buôn bán vào bất cứ 

thời gian nào tại vỉa hè trước phạm vi các 

trường học, công sở, bệnh viện, nhà thờ, 

đình, chùa, miếu, thánh thất, công viên 

công cộng và khu vực thuộc các di tích lịch 

sử, văn hóa đã được xếp hạng, các danh 

lam thắng cảnh.” 

Như vậy, trên đây là các trường hợp 

cấm sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục 

đích giao thông. Theo đó, căn cứ vào Danh 

sách các tuyến đường cấm sử dụng vỉa hè 

để kinh doanh, buôn bán và cá nhân hoạt 

động thương mại (Kèm theo Quyết định số 

24/2019/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 

2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà 

Nẵng) thì tuyến đường Lạc Long Quân, 
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quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

không nằm trong các tuyến đường bị cấm 

sử dụng tạm thời vỉa hè để kinh doanh buôn 

bán.  

Lưu ý:  Nghiêm cấm việc thực hiện 

các hoạt động kinh doanh buôn bán vào bất 

cứ thời gian nào tại vỉa hè trước phạm vi 

các trường học, công sở, bệnh viện, nhà 

thờ, đình, chùa, miếu, thánh thất, công viên 

công cộng và khu vực thuộc các di tích lịch 

sử, văn hóa đã được xếp hạng, các danh lam 

thắng cảnh. 

1.4. Thẩm quyền cấp Giấy phép sử 

dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao 

thông 

Căn cứ vào Điều Khoản 3 Điều 8 

Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND của Ủy 

ban nhân dân thành phố Đà Nẵng: 

“3. UBND các quận, huyện cấp Giấy 

phép cho tổ chức, cá nhân sử dụng tạm thời 

vỉa hè ngoài mục đích giao thông để thực 

hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán; 

cá nhân hoạt động thương mại; để xe mô 

tô, xe gắn máy, xe đạp; tập kết vật liệu xây 

dựng trên các tuyến đường cho phép sử 

dụng tạm thời vỉa hè được phân cấp cho Sở 

Giao thông vận tải quản lý.” 

1.5. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sử 

dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao 

thông và thời gian giải quyết 

Căn cứ vào Khoản 1 và Khoản 2 Điều 

9 Quyết định số  55/2014/QĐ-UBND cua 

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quy 

định về hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép như 

sau: 

“1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sử 

dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao 

thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời 

vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh 

doanh buôn bán: 

a) Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa 

hè ngoài mục đích giao thông (theo mẫu 

quy định của cơ quan có thẩm quyền cấp 

Giấy phép) hoặc Công văn của tổ chức, cá 

nhân có nội dung đầy đủ thông tin như 

Đơn; 

b) Bản photocoppy Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh do cơ quan Nhà nước 

có thẩm quyền cấp (hoặc Giấy xác nhận 

của UBND phường, xã nơi cư trú đối với 

những hộ buôn bán nhỏ); 

c) Sơ đồ vị trí (thể hiện đầy đủ kích 

thước và hiện trạng của khu vực); 

d) Giấy cam kết đảm bảo vệ sinh môi 

trường, mỹ quan đô thị. 

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sử 

dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao 

thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời 

vỉa hè để cá nhân hoạt động thương mại: 

a) Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa 

hè ngoài mục đích giao thông (theo mẫu 

quy định của cơ quan có thẩm quyền cấp 

Giấy phép) hoặc công văn của tổ chức, cá 

nhân có nội dung đầy đủ thông tin như 

Đơn. Đơn hoặc công văn phải có xác nhận 

của UBND phường, xã nơi cư trú; 

b) Giấy cam kết đảm bảo vệ sinh môi 

trường, mỹ quan đô thị; 

c) Sơ đồ vị trí (thể hiện đầy đủ kích 

thước và hiện trạng của khu vực đối với 

trường hợp sử dụng địa điểm cố định).” 

Theo Đinh Thị Thông  

Công ty Luật FDVN 
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2. Dùng nhà chung cư làm văn 

phòng công ty có được không? 

Tôi dự định sẽ mở văn phòng của 

Công ty ngay tại căn hộ tôi đang sinh sống. 

Luật quy định như thế nào về trường hợp 

sử dụng căn hộ chung cư làm văn phòng 

Công ty 

Trả lời: 

Theo Khoản 3 Điều 3 Luật nhà ở 

2014 quy định: “3. Nhà chung cư là nhà có 

từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, 

cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, 

phần sở hữu chung và hệ thống công trình 

hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình, 

cá nhân, tổ chức, bao gồm nhà chung cư 

được xây dựng với mục đích để ở và nhà 

chung cư được xây dựng có mục đích sử 

dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh.” 

Đồng thời, tại Khoản 11 Điều 6 Luật 

nhà ở 2014 quy định các hành vi bị nghiêm 

cấm như sau: “11. Sử dụng căn hộ chung 

cư vào mục đích không phải để ở; sử dụng 

phần diện tích được kinh doanh trong nhà 

chung cư theo dự án được phê duyệt vào 

mục đích kinh doanh vật liệu gây cháy, nổ, 

kinh doanh dịch vụ gây ô nhiễm môi 

trường, tiếng ồn hoặc các hoạt động khác 

làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ 

gia đình, cá nhân trong nhà chung cư theo 

quy định của Chính phủ.” 

Nếu chung cư được xây dựng với mục 

đích sử dụng hỗn hợp để ở và để kinh doanh 

thì có thể sử dụng phần diện tích kinh 

doanh để mở văn phòng giao dịch. Như 

vậy, nhiều người nghĩ sai là thuê, mua căn 

hộ chung cư để làm văn phòng giao dịch 

trong khi căn hộ này chỉ được sử dụng để 

ở. Như quy định nêu trên, việc sử dụng căn 

hộ chung cư làm văn phòng giao dịch là bất 

hợp pháp. 

Về xử phạt hành chính 

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 66 Nghị 

định 139/2017/NĐ-CP vi phạm quy định 

về quản lý sử dụng nhà chung cư:  

“2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 

40.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Tự ý thay đổi kết cấu chịu lực hoặc 

thay đổi thiết kế phần sở hữu riêng của nhà 

chung cư; 

b) Sử dụng căn hộ chung cư vào mục 

đích không phải để ở; 

c) Sử dụng phần diện tích và các 

trang thiết bị thuộc quyền sở hữu, sử dụng 

chung vào sử dụng riêng.” 

Theo Nguyễn Thị Lan Anh  

Công ty Luật FDVN 
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3. Sĩ quan Quân đội biên phòng có 

được thành lập Hộ kinh doanh cá thể 

không? 

Trả lời: 

1. Tại Khoản 1 Điều 1 Luật Sĩ quan 

Quân đội nhân dân Việt Nam 1999 sửa đổi 

2008 định nghĩa:“Sĩ quan Quân đội nhân 

dân Việt Nam (sau đây gọi chung là sĩ quan) 

là cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và 

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, hoạt động trong lĩnh vực quân sự, được 

Nhà nước phong quân hàm cấp Úy, cấp Tá, 

cấp Tướng.” 

2. Về quyền thành lập doanh nghiệp 

của sĩ quan quân đội biên phòng 

a. Theo Điều 18 Luật Doanh nghiệp 

2014 quy định về quyền thành lập, góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý 

doanh nghiệp như sau: 

“1. Tổ chức, cá nhân có quyền thành 

lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam 

theo quy định của Luật này, trừ trường hợp 

quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có 

quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp 

tại Việt Nam bao gồm: 

“…. 

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân 

chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc 

phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc 

Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan 

chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị 

thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ 

những người được cử làm đại diện theo ủy 

quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà 

nước tại doanh nghiệp; 

…” 

b. Tiếp đó, Điều 20 Luật cán bộ công 

chứng năm 2008 về những việc khác cán bộ, 

công chức không được làm 

“Ngoài những việc không được làm 

quy định tại Điều 18 và Điều 19 của Luật 

này, cán bộ, công chức còn không được làm 

những việc liên quan đến sản xuất, kinh 

doanh, công tác nhân sự quy định tại Luật 

phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí và những việc khác 

theo quy định của pháp luật và của cơ quan 

có thẩm quyền.” 

Cụ thể, Khoản 2 Điều 3 Luật phòng 

chống tham nhũng 2018 quy định về một 

trong những người có chức vụ quyền hạn bao 

gồm: 

“b) Sĩ quan, quân nhân chuyên 

nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng 

trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân 
dân;” 

Theo đó, Sĩ quan Quân đội nhân dân 

Việt Nam (Bao gồm cả Bộ đội Biên phòng) 

không được làm những việc sau đây: 

 “2. Người có chức vụ, quyền hạn trong 

cơ quan, tổ chức, đơn vị không được làm 

những việc sau đây: 

… 

b) Thành lập, tham gia quản lý, điều 

hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách 

nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty 

hợp danh, hợp tác xã, trừ trường hợp luật 

có quy định khác; 

… 

4. Người đứng đầu, cấp phó của người 

đứng đầu cơ quan nhà nước không được góp 

vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong 
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phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp 

thực hiện việc quản lý nhà nước hoặc để vợ 

hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong 

phạm vi ngành, nghề do người đó trực tiếp 

thực hiện việc quản lý nhà nước.” (Khoản 

2, Khoản 4 Điều 20 Luật phòng chống tham 

nhũng 2018). 

Từ những quy định trên có thể thấy Sĩ 

quan Quân đội nhân dân Việt Nam không có 

quyền thành lập hoặc góp vốn để thành lập 

doanh nghiệp và không được là người quản 

lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư 

nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, 

thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng 

thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, 

Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, 

thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc 

Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh 

quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công 

ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định 

tại Điều lệ công ty. 

3. Về quyền thành lập hộ kinh doanh 

của sĩ quan quân đội biên phòng 

Tại Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP 

về định nghĩa Hộ kinh doanh cá thể như sau: 

“1. Hộ kinh doanh do một cá nhân 

hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là 

công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực 

hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia 

đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh 

tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao 

động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài 

sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.” 

Theo đó, quyền thành lập Hộ kinh 

doanh và nghĩa vụ đăng ký của Hộ kinh 

doanh được quy định tại Điều 67 Nghị định 

78/2015/NĐ-CP như sau: 

“1. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có 

năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân 

sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành 

lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ 

kinh doanh theo quy định tại Chương này. 

2. Cá nhân, hộ gia đình quy định tại 

Khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký một hộ 

kinh doanh trong phạm vi toàn quốc. Cá 

nhân quy định tại Khoản 1 Điều này được 

quyền góp vốn, mua cổ phần trong doanh 

nghiệp với tư cách cá nhân. 

3. Cá nhân thành lập và tham gia góp 

vốn thành lập hộ kinh doanh không được 

đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, 

thành viên hợp danh của công ty hợp danh 

trừ trường hợp được sự nhất trí của các 

thành viên hợp danh còn lại.” 

Như vậy, trong danh sách các loại hình 

tổ chức kinh doanh mà Sĩ quan Quân đội 

nhân dân Việt Nam bị cấm không được thành 

lập hoặc quản lý thì Hộ kinh doanh không 

được liệt kê nên được hiểu Sĩ quan Quân đội 

nhân dân Việt Nam không bị cấm đăng ký 

thành lập Hộ kinh doanh trừ trường hợp gây 

ảnh hưởng đến uy tín, bí mật của nhà nước. 

Do đó, trong trường hợp này, bạn vẫn có thể 

đăng ký thành lập Hộ kinh doanh và không 

thuộc trường hợp vi phạm pháp luật nếu đáp 

ứng đủ điều kiện để thành lập hộ kinh doanh: 

là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi và có năng 

lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy 

đủ; đồng thời bạn chỉ được đăng ký kinh 

doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười 

lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ 

tài sản của mình đối với hoạt động kinh 

doanh. 

Theo Hoàng Trần Ngọc Anh   

Công ty Luật FDVN 
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