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� � � � � �Trước�đây�(từ�năm�2005�đến�ngày�01/7/2014),�để�tạo�thuận�lợi�cho�các�hộ�giải�tỏa

sớm�ổn�định�cuộc�sống,�đặc�biệt�là�các�hộ�giải�tỏa�được�bố�trí�nhiều�lô�đất�tái�định�cư,

không� có�nhu� cầu� sử� dụng�hết� các� lô�đất� để�ở� hoặc� khó�khăn� về� tài� chính�không� có

điều�kiện�để�nộp�đủ�tiền�sử�dụng�đất,�UBND�thành�phố�đã�có�chủ�trương�cho�phép�hộ

được� bố� trí� tái� định� cư� có� quyền� chuyển� nhượng� phiếu� bố� trí� đất� tái� định� cư� (Phiếu

phân� lô)� thông� qua� hình� thức� cam� kết� chuyển� đổi� tên� có� xác� nhận� của� UBND� xã,

phường.�Kể� từ� ngày�01/7/2014,� thành�phố�Đà�Nẵng�chấm�dứt� chủ� trương�chuyển�đổi

tên�nhận�quyền�sử�dụng�đất�nêu� trên,� theo�đó�việc�ban�hành�quyết�định�giao�đất�và

cấp�GCNQSD�đất�tái�định�cư�được�thực�hiện�cho�đối� tượng�được�giao�đất� (người�được

bố�trí�tái�định�cư)�theo�quy�định�của�Luật�đất�đai.

� � � � � � Tuy� nhiên,� trên� thực� tế� sau� ngày� 01/7/2014� vẫn� còn� trường� hợp� đã� có� cam� kết

chuyển�đổi�tên�từ�trước�ngày�01/7/2014�mới�liên�hệ�làm�thủ�tục,�đề�nghị�được�nộp�tiền

và�cấp�Giấy�chứng�nhận�quyền�sử�dụng�đất�GCNQSDĐ�với� lý�do�không�biết�chủtrương

chấm�dứt� chuyển�đổi� tên�của� thành�phố.�Hiện�nay,� thực� tế� tồn� tại� 02� trường�hợp:� (i)

Trường�hợp�cam�kết�chuyển�đổi�tên�nhưng�đã�nộp�tiền�sử�dụng�đất�và�(ii)�Trường�hợp

cam�kết�chuyển�đổi�tên�nhưng�chưa�nộp�tiền�sử�dụng�đất.�Các�vấn�đề�về�xác�định�nghĩa

vụ�tài�chính�(tiền�sử�dụng�đất),�thủ�tục�cấp�Giấy�chứng�nhận�quyền�sử�dụng�đất�đối�với

hai�trường�hợp�nói�trên�đang�tồn�tại�nhiều�vướng�mắc.

I. NGHIÊN CỨU VÀ TRAO ĐỔI
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1. Tính pháp lý của chính sách cho 

chuyển đổi tên người nhận quyền sử 

dụng đất tái định cư tại thành phố Đà 

Nẵng 

Bản chất của chính sách này được hiểu là 

hoạt động chuyển quyền được cấp quyền sử 

dụng đất từ người được nhận đất bố trí tái 

định cư cho người khác có nhu cầu nhận 

quyền sử dụng đất vào thời điểm bên 

chuyển quyền chưa được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất. Về vấn đề này, đối 

chiếu các quy định của pháp luật đất đai qua 

các thời kỳ thì thấy có những vấn đề pháp lý 

chưa phù hợp, và được phân tích làm rõ như 

sau: 

Cam kết chuyển đổi tên người nhận 

quyền sử dụng đất tái định cư có phải 

là giao dịch chuyển quyền sử dụng đất? 

 

Chuyển quyền sử dụng đất được hiểu là 

việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ 

người này sang người khác thông qua các 

hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa 

kế, tặng cho quyền sử dụng đất và góp vốn 

bằng quyền sử dụng đất. Trong 05 hình thức 

chuyển quyền sử dụng đất nêu trên, chính 

sách chuyển đổi tên nhận quyền sử dụng đất 

tái định cư có biểu hiện gần với hình thức 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi bên 

mua trả một khoản tiền để được bên bán 

chuyển giao đất và quyền sử dụng đất cho 

mình. 

Xét tính pháp lý của giao dịch trên: 

Thứ nhất, về điều kiện thực hiện giao 

dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

Theo quy định của pháp luật về đất đai 

qua các thời kỳ thì giao dịch chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất chỉ được thực hiện khi 

đáp ứng các điều kiện sau: 

(i) Có giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất; 

(ii) Đất không có tranh chấp; 

(iii) Quyền sử dụng đất không bị kê biên 

để bảo đảm thi hành án; 

(iv) Trong thời hạn sử dụng đất. 

Đối chiếu với chính sách của thành phố 

Đà Nẵng, tại thời điểm các bên cam kết 

chuyển đổi tên, bên bán chưa được cấp 

GCNQSDĐ, có trường hợp chưa được cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Quyết 

định giao đất tái định cư. 

Thứ hai, Về thời điểm người sử dụng đất 

được thực hiện quyền chuyển nhượng 

Vào thời điểm UBND thành phố Đà 

Nẵng ban hành chính sách cho chuyển đổi 
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tên, Nghị định 181/2004/NĐ-CP1 tại khoản 

1 Điều 98 có quy định thời điểm người sử 

dụng đất được thực hiện quyền chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất như sau: 

 Trường hợp người sử dụng đất không 

được phép chậm thực hiện nghĩa vụ tài 

chính hoặc không được ghi nợ nghĩa vụ 

tài chính thì chỉ được thực hiện các quyền 

của người sử dụng đất kể từ khi thực hiện 

xong nghĩa vụ tài chính theo quy định 

pháp luật; 

 Trường hợp người sử dụng đất được 

cơ quan nhà nước quyết định cho chậm 

thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc cho ghi 

nợ nghĩa vụ tài chính thì được thực hiện 

các quyền của người sử dụng đất kể từ 

khi có quyết định đó; 

 Trường hợp người sử dụng đất được 

chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc 

được cho ghi nợ nghĩa vụ tài chính theo 

quy định pháp luật thì được thực hiện các 

quyền của người sử dụng đất kể từ khi có 

quyết định giao đất, cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất, ký hợp đồng thuê 

đất. 

Như vậy, việc người sử dụng đất có được 

quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

cho người khác khi chưa thực hiện xong 

nghĩa vụ tài chính sẽ phụ thuộc vào việc có 

được cơ quan Nhà nước quyết định cho 

                                                           
1 Nghị định 181/2004/NĐ-CP, (Chính phủ, ngày 29 tháng 

10 năm 2004) Về thi hành Luật Đất đai (“Nghị định 

181/2004/NĐ-CP”). 
2 Thông tư 93/2011/TT-BTC, (Bộ Tài chính, ngày 29 

tháng 06 năm 2011) Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

117/2004/TT-BTC, ngày 07/12/2004 Hướng dẫn thực 

chậm thực hiện, cho ghi nợ hoặc có thuộc 

trường hợp pháp luật cho phép hay không. 

Nếu đồng ý cho việc mua bán đất khi bên 

bán chưa thực hiện xong nghĩa vụ tài chính 

mà không phân định theo từng trường hợp 

nêu trên sẽ không phù hợp pháp luật. 

Sau này, kể từ ngày 15/8/2011, Điều 7 

Thông tư 93/2011/TT-BTC2 đã có quy định 

sửa đổi trong đó nhấn mạnh: “Hộ gia đình, 

cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất khi 

chuyển nhượng thì phải nộp đủ số tiền sử 

dụng đất còn nợ”. Đến Luật Đất đai 2013 

tại khoản 1 Điều 168 đã luật hóa quy định 

này với nội dung: “Người sử dụng đất được 

thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho 

thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp 

vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng 

nhận… Trường hợp người sử dụng đất được 

chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc 

được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực 

hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực 

hiện các quyền.” 

Như vậy, trường hợp cho rằng giao dịch 

chuyển đổi tên nhận người quyền sử dụng 

đất tái định là hoạt động chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất thì theo phân tích nêu 

trên giao dịch này chưa đáp ứng đủ điều 

kiện pháp luật cho phép. Chính sách của 

UBND thành phố Đà Nẵng cho phép các 

bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất chỉ 

dựa trên phiếu bố trí đất tái định cư, bên bán 

hiện Nghị định 198/2004/NĐ-CP, ngày 03/12/2004 về 

Thu tiền sử dụng đất (“Thông tư 93/2011/TT-BTC”). 
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chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, chưa xét đến yếu tố có thuộc trường hợp 

được chậm thực hiện/cho ghi nợ thực hiện 

nghĩa vụ tài chính là không phù hợp với quy 

định pháp luật. 

Cam kết chuyển đổi tên người nhận 

quyền sử dụng đất tái định cư có phải 

là giao dịch ủy quyền hợp pháp. 

 

Hợp đồng ủy quyền được hiểu là sự thỏa 

thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy 

quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân 

danh bên ủy quyền, còn bên ủy quyền chỉ 

phải trả thù lao, nếu có thỏa thuận hoặc pháp 

luật có quy định3. Khi đó, bên được ủy 

quyền có quyền, nghĩa vụ dân sự phát sinh 

từ giao dịch dân sự do người đại diện xác 

lập, thực hiện trong phạm vi ủy quyền4. 

Như vậy, mục đích của hợp đồng ủy 

quyền là để người ủy quyền nhân danh, thay 

mặt, đại diện cho người được ủy quyền thực 

                                                           
3 Xem tại Điều 585 Bộ luật Dân sự 1995, Điều 581 Bộ 

luật Dân sự 2005 và Điều 562 Bộ luật Dân sự 2015. 
4 Xem tại khoản 4 Điều 148 Bộ luật Dân sự 1995, khoản 

4 Điều 139 Bộ luật Dân sự 2005 và khoản 1 Điều 139 Bộ 

luật Dân sự 2015. 

hiện một, một số công việc theo thỏa thuận 

và thực hiện vì lợi ích của người được ủy 

quyền. Việc ủy quyền trên thực tế rất thông 

dụng như ủy quyền tham gia tố tụng, ủy 

quyền định đoạt tài sản, ủy quyền nhận hồ 

sơ, giấy tờ… Trong giao dịch dân sự phát 

sinh với bên thứ ba, người ủy quyền và 

người được ủy quyền là một bên, có cùng 

một mục đích và người được ủy quyền phải 

có trách nhiệm với các quyền và nghĩa vụ 

phát sinh với người thứ ba trong các giao 

dịch dân sự mà người ủy quyền xác lập 

trong phạm vi ủy quyền. Đồng thời cũng cần 

lưu ý việc ủy quyền là có thời hạn và sẽ bị 

chấm dứt theo các trường hợp trong đó có 

việc ủy quyền hết thời hạn hoặc một trong 

các bên chết cũng khiến việc ủy quyền chấm 

dứt5. 

Điều này hoàn toàn khác với bản chất của 

hoạt động chuyển đổi tên nhận quyền sử 

dụng đất tái định cư theo chính sách của 

thành phố Đà Nẵng bởi kết quả của hoạt 

động này là chuyển giao quyền sử dụng đất 

giữa bên bán và bên mua, bên mua không 

thực hiện hoạt động này với tư cách là đại 

diện bên bán mà là một bên mua độc lập, có 

nhu cầu mua đất, trả tiền cho bên bán để 

được sở hữu hợp pháp lô đất lâu dài, không 

bị chấm dứt quyền sở hữu. 

Như vậy, nếu xác định hoạt động cam kết 

chuyển đổi tên là một giao dịch ủy quyền là 

5 Xem thêm tại Điều 594 Bộ luật Dân sự 1995, Điều 589 

Bộ luật Dân sự 2005 và khoản 3 Điều 140 Bộ luật Dân 

sự 2015. 
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không đúng bản chất của 02 giao dịch độc 

lập này. 

Vậy cam kết chuyển đổi tên người 

nhận quyền sử dụng đất tái định cư bản 

chất là gì? 

 

Cam kết chuyển đổi tên người nhận 

quyền sử dụng đất tái định cư có bản chất là 

một giao dịch dân sự. Giao dịch dân sự được 

thể hiện qua 02 hình thức là hành vi pháp lý 

đơn phương hoặc hợp đồng của cá nhân, 

pháp nhân và của các chủ thể khác nhằm 

làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt 

quyền, nghĩa vụ dân sự6. 

Thủ tục thực hiện chính sách này như 

sau: “Về thủ tục: yêu cầu chủ hộ làm 02 đơn 

(02 bên cam kết không khiếu kiện và có xác 

nhận của UBND phường, xã sở tại)”7. Cam 

kết chuyển đổi tên vốn xuất phát là hành vi 

pháp lý đơn phương của bên bán, tuy nhiên 

nếu trong văn bản cam kết chuyển đổi tên 

có sự thỏa thuận của bên mua, có cam kết 

của bên mua về việc không khiếu kiện hoạt 

                                                           
6 Xem tại Điều 130 Bộ luật Dân sự 1995, Điều 121 Bộ 

luật Dân sự 2005 và Điều 116 Bộ luật Dân sự 2015. 

động này cũng như có xác nhận của UBND 

cấp xã chứng thực nội dung cam kết của hai 

bên thì đây không còn là hành vi pháp lý 

đơn phương của bên bán nữa mà là một hợp 

đồng dân sự giữa hai bên và làm phát sinh 

quyền và nghĩa vụ của hai bên về các nội 

dung đã cam kết. Dù bên bán và bên mua đã 

có cam kết không khiếu nại, khiếu kiện như 

trên nhưng việc cam kết này không đồng 

nghĩa với việc các bên sẽ mất quyền khiếu 

nại, khởi kiện. 

Như vậy, nếu đánh giá, soi chiếu chính 

sách chuyển đổi tên nhận quyền sử dụng đất 

tái định cư tại thành phố Đà Nẵng với hoạt 

động chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 

hoạt động ủy quyền theo quy định pháp luật 

đều có những điểm không phù hợp. Trước 

hết cần thiết xác định đây là giao dịch dân 

sự, thỏa thuận dân sự giữa các bên thực hiện 

theo chủ trương của thành phố, đều là các 

bên ngay tình trong một giao dịch chuyển 

quyền sử dụng đất. Đây là cơ sở để có thể 

định hướng về phương án xử lý với các 

trường hợp tranh chấp phát sinh (nếu có). 

2. Những hậu quả phát sinh từ chính 

sách cho chuyển đổi tên nhận quyền sử 

dụng đất tài định cư 

7 Theo nội dung Công văn số 509/UB-VP của UBND 

thành phố Đà Nẵng ngày 26/01/2005. 
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Đối tượng nào được cấp GCNQSDĐ và 

thủ tục cấp như thế nào? 

Có ý kiến cho rằng nên áp dụng khoản 54 

Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi 

khoản 1 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP 

để giải quyết cấp GCNQSDĐ cho người 

mua. 

Nội dung quy định này như sau: 

“Các trường hợp đang sử dụng đất 

sau đây mà chưa được cấp Giấy chứng 

nhận và không thuộc trường hợp quy 

định tại khoản 2 Điều này thì người đang 

sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất 

đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất lần đầu theo quy định 

của Luật đất đai và quy định tại Nghị 

định này mà không phải làm thủ tục 

chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp 

nhận hồ sơ không được yêu cầu người 

nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp 

đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất 

theo quy định pháp luật” 

a) Sử dụng đất do nhận chuyển 

nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng 

đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008; 

b) Sử dụng đất do nhận chuyển 

nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng 

đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến 

trước ngày 01 tháng 07 năm 2014 mà có 

giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại 

Điều 100 Luật Đất đai và Điều 18 Nghị 

định này; 

c) Sử dụng đất do nhận thừa kế quyền 

sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 

2014”. 

Để áp dụng quy định này cần phải đáp 

ứng các điều kiện sau: 

(1) Việc sử dụng đất phải xuất phát từ 

việc nhận chuyển nhượng, nhận tặng 

cho, nhận thừa kế quyền sử dụng đất. 

Như đã phân tích, nếu cho rằng việc 

chuyển đổi tên người nhận quyền sử 

dụng đất tái định cư là hoạt động chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất thì không phù 

hợp với quy định pháp luật. 

(2) Việc chuyển đổi tên từ ngày 

01/01/2008 đến trước ngày 01/7/2014 

không đương nhiên được thực hiện theo quy 

định nêu trên mà cần phải có giấy tờ về 

quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 

100 Luật Đất đai và Điều 18 Nghị định 

43/2014/NĐ-CP. Đối với trường hợp cam 

kết chuyển đổi tên nhận đất tái định cư thì 

đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất 

được quy định tại Điều 100 Luật Đất đai và 

Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. 

(3) Chỉ áp dụng đối với người đang sử 

dụng đất có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất. Sử dụng đất ổn 

định là việc sử dụng đất liên tục vào một 

mục đích chính nhất định kể từ thời điểm 

bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến 

thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất. Thời điểm bắt đầu sử dụng 
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đất ổn định được xác định theo một trong 

các giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều 21 

Nghị định 43/2014/NĐ-CP. 

Vậy, để áp dụng quy định nêu trên, người 

xin cấp Giấy chứng nhận không cần nộp 

hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng 

đất nhưng cần phải chứng minh việc đang là 

người sử dụng đất. Trường hợp bên mua đất 

không sử dụng, chưa thực hiện các hoạt 

động sử dụng đất liên tục thì có được áp 

dụng quy định nêu trên hay không cũng cần 

phải xem xét lại. Bởi vì một quy định được 

áp dụng chung tổng thể cho tất cả các đối 

tượng, nhưng nếu có những chủ thể không 

đúng điều kiện đó không thể được vận dụng 

để được áp dụng quy định đó, trong trường 

hợp này có những người nhận chuyển tên 

được nhận quyền sử dụng đất tái định cư 

nhưng không hẳn họ đang là người sử dụng 

đất.  

                                                           
8 Xem tại khoản 21 Điều 3 Luật Đất đai 2013. 

Bên bán hay Bên mua là người phải 

nộp tiền sử dụng đất? 

Kể từ ngày 14/3/2006 về sau, theo Công 

văn số 1518/UBND-QLĐTh của UBND 

thành phố Đà Nẵng, chính sách cho chuyển 

đổi tên chỉ áp dụng đối với trường hợp “đã 

nộp đủ tiền sử dụng đất” hoặc “không ghi 

nợ tiền sử dụng đất, đã nộp đủ 100%...”. 

Tuy nhiên trên thực tế có trường hợp chưa 

nộp/nộp chưa đủ tiền sử dụng đất nhưng vẫn 

được giải quyết cho chuyển đổi tên. Với các 

trường hợp như thế này việc xác định bên 

bán hay bên mua là chủ thể có trách nhiệm 

nộp tiền sử dụng đất còn nợ cần được làm 

rõ. 

Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử 

dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được 

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, 

công nhận quyền sử dụng đất8. Người sử 

dụng đất là người được Nhà nước giao đất, 

cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, 

nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy 

định của Luật đất đai9. 

Nguyên tắc bên bán (bên được Nhà nước 

giao đất tái định cư) là chủ thể có trách 

nhiệm nộp tiền sử dụng đất, bên mua không 

đương nhiên phải chịu trách nhiệm nộp tiền 

sử dụng đất. Vì vậy, nếu UBND thành phố 

Đà Nẵng ban hành quy định bắt buộc bên 

mua phải đóng tiền sử dụng đất còn nợ là 

không phù hợp với quy định pháp luật nêu 

trên. 

9 Xem tại Điều 5 Luật Đất đai 2013. 
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Có được áp dụng quy định tại Điều 2 

Nghị định 79/2019/NĐ-CP để giải quyết 

hay không? 

Điều 2 Nghị định 79/2019/NĐ-CP quy 

định xử lý các trường hợp được ghi nợ tiền 

sử dụng đất theo quy định của pháp luật 

từng thời kỳ mà đến trước ngày Nghị định 

này có hiệu lực (ngày 10/12/2019) chưa 

thanh toán hết nợ tiền sử dụng đất.  

Nếu áp dụng Nghị định này để xử lý cho 

trường hợp bên mua (bên nhận đất tái định 

cư) đến làm thủ tục nộp tiền sử dụng đất sẽ 

gặp các vướng mắc sau: 

(1) Đối tượng áp dụng Nghị định 

79/2019/NĐ-CP là “Hộ gia đình, cá nhân 

đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy 

chứng nhận theo quy định pháp luật từng 

thời kỳ”. Bên được ghi nợ tiền sử dụng đất 

là bên bán và việc ghi nợ này phải được thể 

hiện trên GCNQSDĐ nên việc áp dụng với 

bên mua (bên nhận đất tái định cư) và khi 

chưa có GCNQSDĐ, có trường hợp chưa có 

quyết định giao đất như theo chính sách 

chuyển đổi tên nếu áp dụng Nghị định 

79/2019/NĐ-CP là không đúng đối tượng. 

(2) Về trình tự, thủ tục thanh toán, xóa nợ 

tiền sử dụng đất được thực hiện theo khoản 

5 Điều 1 Nghị định này10. Theo đó: 

- Căn cứ theo Thông báo của cơ quan 

thuế, hộ gia đình, cá nhân nộp tiền sử dụng 

đất còn nợ tại kho bạc Nhà nước; 

                                                           

10 Xem tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định 79/2019/NĐ-CP. 

11 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND, (Uỷ ban nhân dân 

thành phố Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2017) Về việc 

- Sau khi hoàn thành việc thanh toán nợ 

tiền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân nộp 

hồ sơ, gồm: Giấy chứng nhận (bản gốc), 

chứng từ nộp tiền sử dụng đất (bản gốc) tại 

Văn phòng để được xóa nợ tiền sử dụng đất 

ghi trên Giấy chứng nhận; 

- Văn phòng có trách nhiệm rà soát, đối 

chiếu hồ sơ mà hộ gia đình, cá nhân nộp để 

thực hiện xóa nợ tiền sử dụng đất ghi trên 

Giấy chứng nhận và trả lại Giấy chứng nhận 

cho hộ gia đình, cá nhân ngay trong ngày làm 

việc. 

Nếu thực hiện theo thủ tục này thì trong 

hồ sơ để xóa nợ cần bắt buộc phải có bản 

gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

trong khi chính sách cho đổi tên lại thực 

hiện khi bên bán chưa có Giấy chứng nhận, 

nên áp dụng thủ tục theo Nghị định 

79/2019/NĐ-CP là không phù hợp. 

 

Ban hành hay không ban hành Quyết 

định định giao đất? 

Theo Điều 27 Quyết định số 

15/2017/QĐ-UBND thành phố Đà Nẵng11 

được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định số 

ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất và bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên 
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17/2020/QĐ-UBND12 quy định về giao đất 

như sau: 

 Trong thời gian không quá 03 (ba) 

ngày làm việc kể từ ngày người sử dụng đất 

liên hệ và đề nghị nhận đất tái định cư (nhận 

đất thực tế), Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường có trách nhiệm thực hiện các thủ tục 

về việc bàn giao đất tại thực địa cho người 

sử dụng đất; 

 Trong thời hạn không quá 02 (hai) 

ngày làm việc, kể từ ngày bàn giao đất tại 

thực địa cho người sử dụng đất, tổ chức làm 

nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm lập thủ 

tục và chuyển giao toàn bộ hồ sơ theo quy 

định cho Phòng Tài nguyên và Môi trường 

để lập thủ tục trình Ủy ban nhân dân quận, 

huyện ban hành Quyết định giao đất; 

 Trong thời gian không quá 05 (năm) 

ngày làm việc, kể từ này nhận đầy đủ hồ sơ, 

Phòng Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục 

và trình Ủy ban nhân dân quận, huyện ban 

hành Quyết định giao đất và chuyển giao 

Quyết định cho Chi nhánh Văn phòng đăng 

ký đất đai tại các quận, huyện để chuyển 

thông tin địa chỉ theo quy định. 

Quyết định giao đất là thủ tục bắt buộc 

cần thực hiện để bố trí đất tái định cư. Theo 

nội dung nêu trên, quyết định giao đất sẽ 

được ban hành cho người sử dụng đất, 

người sử dụng đất được hiểu là những người 

theo quy định tại Điều 5 Luật Đất đai 

                                                           
địa bàn thành phố Đà Nẵng (“Quyết định số 

15/2017/QĐ-UBND”). 

12 Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND, (Uỷ ban nhân dân 

thành phố Đà Nẵng, ngày 20 tháng 6 năm 2020) sửa đổi, 

201313, là người được Nhà nước giao đất, 

cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, 

nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy 

định của Luật đất đai, tức người sử dụng đất 

là bên bán (bên được nhận đất bố trí tái định 

cư). 

Như vậy, việc đưa ra giải pháp không ban 

hành Quyết định giao đất sẽ không phù hợp 

với chính trình tự, thủ tục UBND thành phố 

Đà Nẵng đã đặt ra, và nếu ban hành Quyết 

định giao đất này cho bên mua (bên nhận đất 

tái định cư) cũng sẽ không đúng đối tượng.  

3. Xử lý các vướng mắc của chính sách 

chuyển đổi tên nhận đất tái định cư nhìn 

từ thực tiễn 

 

Nhìn từ thực tiễn giải quyết của Tòa án 

nhân dân các cấp đối với các tranh chấp 

bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2017/QĐ-

UBND (“Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND”). 

13 Xem tại khoản 2 Điều 2 Quyết định 15/2017/QĐ-

UBND thành phố Đà Nẵng. 
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phát sinh từ chính sách cho chuyển đổi 

tên của thành phố Đà Nẵng. 

Thực tế hiện nay trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng phát sinh nhiều tranh chấp liên 

quan đến chính sách cho chuyển đổi tên 

nhận đất tái định cư. Các dạng tranh chấp 

thường gặp là yêu cầu hủy bỏ cam kết 

chuyển đổi tên trước đó của bên bán và bên 

mua, yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất (nếu có) của bên bán. Nhiều vụ 

việc tùy theo nội dung còn phát sinh thêm 

các yêu cầu như hủy các giao dịch chuyển 

quyền sử dụng đất sau này giữa bên mua với 

bên thứ ba khác, hủy các Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đã cấp liên quan đến lô 

đất tái định cư, vấn đề thừa kế, chia di sản 

thừa kế… 

Thực tiễn xét xử của Tòa án cho thấy, 

thông thường các giao dịch chuyển đổi tên 

giữa bên bán và bên mua không bị tuyên bố 

vô hiệu mà được Tòa án công nhận theo các 

căn cứ pháp lý và cơ sở thực tiễn sau: 

(1) Toà án xác định cam kết chuyển đổi 

tên nhận quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận 

tự nguyện của các bên, được thực hiện theo 

chính sách của thành phố Đà Nẵng, không 

bên nào có lỗi trong việc áp dụng theo chính 

sách của thành phố. Hiện nay chưa có kết 

luận nào về chính sách cho chuyển đổi tên 

của UBND thành phố Đà Nẵng là trái luật 

vì vậy, các giao dịch, cam kết phát sinh từ 

chính sách này không vi phạm điều cấm 

pháp luật cũng như không trái đạo đức xã 

hội. 

(2) Việc chuyển quyền sử dụng đất dù 

xác định là chuyển nhượng hay tặng cho 

quyền sử dụng đất đều đã thực hiện trên 

thực tế khi bên bán biết mà không phản đối 

các hoạt động sử dụng đất của bên mua, bên 

mua được công khai liên tục sử dụng ổn 

định thửa đất, không có ý kiến phản đối 

cũng như không bị cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực đất đai. 

(3) Tòa án áp dụng quy định tại Nghị 

quyết 02/2004/NQ-HĐTP để công nhận 

giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

xác lập từ sau ngày 15/10/1993 cho các vụ 

việc đủ điều kiện áp dụng, cụ thể: 

 Tại điểm b.2 tiểu mục 2.3 Mục 2, 

Phần II Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP 

có quy định: Trường hợp hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất mà tại thời điểm 

giao kết quyền sử dụng đất đó không đảm 

bảo điều kiện để chuyển nhượng theo quy 

định tại điểm a4 tiểu mục 2.3 Mục 2 Nghị 

quyết 02/2004/NQ-HĐTP, nghĩa là đất 

chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, và hợp đồng chưa được chứng 

nhận, chứng thực của cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền nhưng sau đó đã được UBND 

cấp có thẩm quyền cấp GCNQSD đất, mà 
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có phát sinh tranh chấp, nếu từ ngày 

01/7/2004 mới có yêu cầu Tòa án giải quyết, 

thì không coi là hợp đồng vô hiệu do vi 

phạm điều kiện này.  

 Tại điểm b.3 tiểu mục 2.3 Mục 2 

Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP có quy 

định: trong trường hợp vi phạm điều kiện 

nêu trên Tòa án vẫn công nhận hợp đồng 

nếu sau khi thực hiện hợp đồng chuyển 

nhượng, bên nhận chuyển nhượng đã trồng 

cây lâu năm, đã làm nhà kiên cố… và bên 

chuyển nhượng không phản đối và cũng 

không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

xử lý vi phạm hành chính theo các quy định 

của Nhà nước về xử lý vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực đất đai. 

(4) Xét về hình thức của hợp đồng, tại 

Điều 129 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định 

có những giao dịch dân sự dù vi phạm điều 

kiện có hiệu lực về hình thức nhưng sẽ không 

bị tuyên bố vô hiệu nếu thuộc các trường hợp 

sau: 

 Giao dịch dân sự đã được xác lập theo 

quy định phải bằng văn bản nhưng văn bản 

không đúng quy định của luật mà một bên 

hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba 

nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của 

một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định 

công nhận hiệu lực của giao dịch đó. 

 Giao dịch dân sự đã được xác lập 

bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt 

buộc về công chứng, chứng thực mà một bên 

hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần 

ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu 

của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết 

định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. 

Trong trường hợp này, các bên không phải 

thực hiện việc công chứng, chứng thực. 

(5) Trường hợp bên chuyển quyền và bên 

nhận chuyển quyền là cha mẹ và con, Tòa án 

còn áp dụng Án lệ số 03/2016/AL được Hội 

đồng Thẩm phán TAND tối cao thông qua 

ngày 06/4/2016 và được công bố theo Quyết 

định 220/QĐ-CA ngày 06/4/2016 của Chánh 

án TAND tối cao có nội dung: “Trường hợp 

cha mẹ đã cho vợ chồng người con một diện 

tích đất và vợ chồng người con đã xây dựng, 

nhà kiên cố trên diện tích đất đó để làm nơi 

ở, khi vợ chồng người con xây dựng nhà thì 

cha mẹ và những người khác trong gia đình 

không có ý kiến phản đối gì; vợ chồng người 

con đã sử dụng nhà, đất liên tục, công khai, 

ổn định và đã tiến hành việc kê khai đất, 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất thì phải xác định vợ chồng người con đã 

được tặng cho quyền sử dụng đất”. 

Thực tế các vụ việc phát sinh rất đa dạng 

và tùy vào tình tiết của từng vụ việc mà hướng 

giải quyết của Tòa án cũng có sự khác biệt. 

Tuy nhiên, nhìn chung Tòa án không vì chính 

sách cho chuyển đổi tên của thành phố Đà 

Nẵng mà xác định các cam kết chuyển đổi tên 

giữa bên bán và bên mua là vô hiệu. Từ đó, 

trong một số vụ việc Tòa án công nhận giao 

dịch cam kết giữa các bên, đồng thời giữ 

nguyên giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bên mua. 

Quyền lợi của bên mua vẫn được đảm bảo về 

quyền sử dụng đất được cấp cho họ.  
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Hiện nay, có rất nhiều giải pháp có tính 

mới được đưa ra để giải quyết các vướng 

mắc liên quan đến chính sách cho chuyển 

đổi tên nhận đất tái định cư trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng như không ban hành 

quyết định giao đất; yêu cầu bên mua phải 

nộp tiền sử dụng đất; Cho phép áp dụng 

Nghị định 79/2019/NĐ-CP cho bên mua 

được hưởng chính sách nộp tiền sử dụng đất 

như đối với người được bố trí tái định cư. 

Tuy nhiên, đây đều là những nội dung khác 

so với quy định của pháp luật hiện hành. 

Do vậy, trường hợp UBND thành phố Đà 

Nẵng ban hành và áp dụng các giải pháp này 

sẽ tạo nên sự khác biệt với hệ thống các văn 

bản quy phạm pháp luật của cấp trên, dễ dẫn 

đến việc thanh kiểm tra, giám sát của cơ 

quan Nhà nước cấp trên theo Điều 112 Hiến 

pháp 2013. Khả năng có thể xảy ra là chúng 

ta ban hành một số quy định để khắc phục 

hậu quả của một số quy định không phù hợp 

trong quá khứ, nhưng chính các quy định 

mới để khắc phục lại lặp lại ở việc chưa phù 

hợp với pháp luật hiện nay. 

Để tránh lặp lại các trường hợp như hiện 

nay khi chính sách của thành phố Đà Nẵng 

bị các bộ, cơ quan cấp trên xem xét lại, đánh 

giá pháp lý dẫn đến phải thay thế, hủy bỏ 

vừa ảnh hưởng đến hoạt động chung của bộ 

máy chính quyền vừa trực tiếp ảnh hưởng 

đến quyền lợi chính đáng, hợp pháp của 

người dân bị ảnh hưởng từ chính sách, chính 

quyền thành phố Đà Nẵng cần phải có giải 

pháp nhằm giải quyết triệt để các vướng 

mắc nhưng vẫn phải bảo đảm tuân theo quy 

định của pháp luật hiện hành. 

Do đó, chính quyền thành phố Đà Nẵng 

có thể báo cáo, đề nghị được hướng dẫn của 

Chính Phủ, các bộ ngành liên quan về hướn 

giải quyết, xử lý những vấn đề còn vướng 

khi giải quyết, xử lý chính sách (trước đây) 

về việc cho chuyển đổi tên người nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất bố trí tái 

định cư. Trên cơ sở ý kiến hướng dẫn, chỉ 

đạo từ các cơ quan có thẩm quyền ở Trung 

ương, từ đó mới có thể có những tổng kết để 

tìm hướng xử lý những vấn đề mang tính lập 

quy nhằm xử lý những điểm vướng hiện 

nay. Hoặc, trong trường hợp vượt thẩm 

quyền thì kiến nghị các cơ quan có thẩm 

quyền lập pháp, lập quy ban hành các quy 

định mang tính quy phạm pháp luật phù hợp 

để điều chỉnh, quy định hoặc hướng dẫn vấn 

đề đang gặp phải ở thành phố Đà Nẵng. 
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DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

(1) Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; 

(2) Bộ luật Dân sự số 44-L/CTN, (Quốc Hội, ngày 28 tháng 10 năm 1995); 

(3) Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11, (Quốc Hội, ngày 14 tháng 6 năm 2005); 

(4) Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13, (Quốc Hội, ngày 24 tháng 11 năm 2015); 

(5) Luật Đất đai số 13/2003/QH11, (Quốc Hội, ngày 26 tháng 11 năm 2003); 

(6) Luật Đất đai số 45/2013/QH13 (Quốc Hội, ngày 29 tháng 11 năm 2013); 

(7) Nghị định 181/2004/NĐ-CP, (Chính Phủ, ngày 29 tháng 10 năm 2004) Về thi hành 

Luật Đất đai; 

(8) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, (Chính Phủ, ngày 15/5/2014) quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đất đai; 

(9) Nghị định 01/2017/NĐ-CP, (Chính Phủ, ngày 06/01/2017) sửa đổi, bổ sung một 

số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

(10) Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, (Chính Phủ, ngày 15/5/2014) quy định về thu tiền 

sử dụng đất; 

(11) Nghị định số 79/2019/NĐ-CP, (Chính Phủ, ngày 26/10/2019) sửa đổi Điều 16 

Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của chính phủ quy định 

về thu tiền sử dụng đất; 

(12) Nghị định số 198/2004/NĐ-CP, (Chính Phủ, ngày 03/12/2004) quy định về thu 

tiền sử dụng đất; 

(13) Nghị định số 17/2006/NĐ-CP, Chính Phủ, ngày 27/01/2006) về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai; 

(14) Nghị định số 120/NĐ-CP, (Chính Phủ, ngày 30/12/2010) Về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính 

Phủ về thu tiền sử dụng đất; 

(15) Thông tư 93/2011/TT-BTC, (Bộ Tài chính, ngày 29 tháng 06 năm 2011) Sửa đổi, 

bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC, ngày 07/12/2004 Hướng dẫn thực hiện 

Nghị định 

(16) 198/2004/NĐ-CP, ngày 03/12/2004 về Thu tiền sử dụng đất; 

(17) Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP, (Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, 

ngày 10 tháng 08 năm 2004) Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết 

các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình (“Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP”). 



II. PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN

CÔNG TY LUẬT FDVN

BẢN TIN DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT SỐ 17 - 11.2020

Có được đặt tiền bảo
lãnh phương tiện vi
phạm giao thông?

Không trả lại tiền được
chuyển nhầm vào tài
khoản thì bị xử lý như

thế nào?

Điều kiện để thanh lý
tài sản công? Hồ sơ và

trình tự thủ tục thực
hiện?
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I. CÓ ĐƯỢC ĐẶT TIỀN BẢO 

LÃNH PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM 

GIAO THÔNG? 

 

Tình huống pháp lý: 

Vừa qua, khi đang điều khiển xe ô tô 

trên đường, tôi bị Cảnh sát giao thông thông 

lập biên bản vi phạm và tạm giữ phương tiện 

do vi phạm. Vì xe mới mua nên tôi lo sợ việc 

để xe lâu như vậy sẽ gây phai màu, trầy 

xước. Tôi có thể đặt tiền bảo lãnh để đưa xe 

của tôi về nhà bảo quản được hay không? 

Mong Quý Công ty tư vấn. 

Trả lời: 

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến 

Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các 

yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi 

nghiên cứu các quy định pháp luật liên 

quan, FDVN có một số trao đổi như sau: 

[1]. Về việc đặt tiền bảo lãnh 

phương tiện giao thông bị tạm giữ theo 

thủ tục hành chính 

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 

Điều 15 Nghị định 115/2013/NĐ-CP về 

quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi 

phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo 

thủ tục hành chính được sửa đổi bởi Khoản 

6 Điều 1 Nghị định 31/2020/NĐ-CP thì:  

“Điều 15. Đặt tiền bảo lãnh phương 

tiện giao thông bị tạm giữ theo thủ tục hành 

chính 

1. Tổ chức, cá nhân vi phạm có khả 

năng tài chính đặt tiền bảo lãnh thì có thể 

được xem xét để giao giữ, bảo quản phương 

tiện. 

2. Người có thẩm quyền tạm giữ 

phương tiện giao thông vi phạm hành chính 

có thẩm quyền quyết định cho tổ chức, cá 

nhân đặt tiền bảo lãnh phương tiện giao 

thông đó.” 

Như vậy, nếu Anh/Chị có khả năng tài 

chính đặt tiền bảo lãnh thì có thể được cơ 

quan có thẩm quyền xem xét để giao giữ, 

bảo quản phương tiện, trừ những trường hợp 

quy định tại Khoản 7 Điều 14 Nghị định 

115/2013/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 5 

Điều 1 Nghị định 31/2020/NĐ-CP, gồm: 

- Phương tiện giao thông của vụ vi 

phạm là vật chứng của vụ án hình sự; 

- Phương tiện giao thông được sử 

dụng để đua xe trái phép, chống người thi 

hành công vụ, gây rối trật tự công cộng hoặc 

gây tai nạn giao thông; 

- Giấy chứng nhận đăng ký phương 

tiện bị làm giả, sửa chữa; 

- Biển kiểm soát giả, phương tiện bị 

thay đổi trái phép số khung, số máy hoặc bị 

xóa số khung, số máy. 

[2]. Trình tự giải quyết việc đặt tiền 

bảo lãnh 

Trình tự giải quyết việc đặt tiền bảo 

lãnh phương tiện giao thông bị tạm giữ theo 

thủ tục hành chính được thực hiện theo quy 

định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định 

115/2013/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 
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5, Khoản 6 Điều 1 Nghị định 31/2020/NĐ-

CP như sau: 

Trình tự thủ tục: 

Bước 1:  Anh/Chị phải làm đơn gửi cơ 

quan của người có thẩm quyền tạm giữ đề 

nghị đặt tiền bảo lãnh phương tiện để được 

giữ, bảo quản phương tiện; trong đơn ghi rõ 

họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp của người vi 

phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm, 

hành vi vi phạm hành chính, tên, số lượng, 

đặc điểm, chủng loại, số hiệu, nhãn hiệu, ký 

hiệu, xuất xứ, năm sản xuất, số máy, số 

khung, dung tích (nếu có), tình trạng của 

phương tiện, nơi đề nghị được giữ, bảo quản 

phương tiện sau khi được cơ quan có thẩm 

quyền giao giữ, bảo quản phương tiện; 

Bước 2: Trong thời hạn không quá 02 

ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, cơ 

quan của người có thẩm quyền tạm giữ phải 

xem xét, quyết định việc giao phương tiện 

cho Anh/Chị  giữ, bảo quản; riêng đối với 

vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, cần phải 

có thêm thời gian để xác minh thì trong thời 

hạn không quá 03 ngày. Trường hợp không 

giao phương tiện cho Anh/Chị giữ, bảo 

quản phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do. 

Cơ quan của người có thẩm quyền tạm 

giữ phương tiện của Anh/Chị có trách 

nhiệm quản lý, bảo quản phương tiện vi 

phạm từ khi ra quyết định tạm giữ cho đến 

khi giao phương tiện cho Anh/Chị giữ, bảo 

quản. 

Bước 3: Sau khi người có thẩm quyền 

tạm giữ ra quyết định cho đặt tiền bảo lãnh, 

Anh/Chị có thể nộp tiền đặt bảo lãnh trực 

tiếp hoặc qua tài khoản cơ quan của người 

có thẩm quyền tạm giữ phương tiện. Mức 

tiền đặt bảo lãnh ít nhất bằng mức tiền phạt 

tối đa của khung tiền phạt quy định cho một 

hành vi vi phạm; trường hợp thực hiện nhiều 

hành vi vi phạm hành chính trong cùng một 

vụ vi phạm thì mức tiền đặt bảo lãnh ít nhất 

phải bằng tổng mức tiền phạt tối đa của các 

hành vi vi phạm. 

Việc đặt tiền bảo lãnh phải được lập 

thành biên bản. Trong biên bản phải ghi rõ 

ngày, tháng, năm đặt tiền bảo lãnh; họ, tên, 

chức vụ của người quyết định cho đặt tiền 

bảo lãnh; tên tổ chức, cá nhân đặt tiền bảo 

lãnh; lý do đặt tiền bảo lãnh; mức tiền đặt 

bảo lãnh; thời hạn đặt tiền bảo lãnh; trách 

nhiệm của cá nhân đặt tiền bảo lãnh. Biên 

bản phải có chữ ký của người có thẩm quyền 

quyết định cho đặt tiền bảo lãnh và 

Anh/Chị. Biên bản được lập thành hai (02) 

bản, mỗi bên giữ một bản. 

Bước 4: Trong thời hạn 02 ngày, kể từ 

ngày nhận tiền đặt bảo lãnh, người có thẩm 

quyền tạm giữ phương tiện phải chuyển số 

tiền đó vào bộ phận tài vụ, kế toán của cơ 

quan mình để quản lý; trường hợp người có 

thẩm quyền tạm giữ phương tiện để mất tiền 

đặt bảo lãnh hoặc sử dụng tiền đặt bảo lãnh 

thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị 

xử lý và phải bồi hoàn theo quy định của 

pháp luật. Khi chuyển tiền vào bộ phận tài 

vụ, kế toán phải được lập thành biên bản; 

trong biên bản ghi rõ ngày, tháng, năm 

chuyển tiền đặt bảo lãnh; họ, tên, chức vụ 

của người chuyển tiền và người nhận tiền 

đặt bảo lãnh; mức tiền chuyển vào bộ phận 

tài vụ, kế toán. Biên bản phải có chữ ký của 

người chuyển tiền và người nhận tiền đặt 

bảo lãnh. Biên bản được lập thành hai (02) 

bản, mỗi bên giữ một bản. 

Tiền đặt bảo lãnh được trả lại cho 

Anh/Chị sau khi Anh/chị đã chấp hành xong 

quyết định xử phạt. Việc trả lại tiền đặt bảo 

lãnh phải được lập thành biên bản. Trong 

biên bản phải ghi rõ ngày, tháng, năm trả lại 

tiền đặt bảo lãnh; họ, tên, chức vụ của người 
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quyết định trả lại tiền đặt bảo lãnh; tên tổ 

chức, cá nhân nhận lại tiền đặt bảo lãnh; lý 

do nhận lại tiền đặt bảo lãnh; số tiền đặt bảo 

lãnh được nhận lại. Biên bản phải có chữ ký 

của người có thẩm quyền quyết định cho đặt 

tiền bảo lãnh và Anh/Chị nhận lại tiền đặt 

bảo lãnh. Biên bản được lập thành hai (02) 

bản, mỗi bên giữ một bản. 

Bước 6: Khi giao phương tiện cho 

Anh/Chị giữ, bảo quản, người có thẩm 

quyền tạm giữ phải lập biên bản ghi rõ tên, 

số lượng, khối lượng, đặc điểm, chủng loại, 

nhãn hiệu, xuất xứ, nơi giữ, bảo quản, tình 

trạng của phương tiện (nếu có) và phải có 

chữ ký của tổ chức, cá nhân vi phạm và 

người có thẩm quyền tạm giữ; thời hạn tổ 

chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản 

phương tiện. Biên bản được lập thành hai 

(02) bản, mỗi bên giữ một bản. 

Cùng với việc lập biên bản khi giao 

phương tiện, người có thẩm quyền tạm giữ 

phải tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký 

phương tiện để bảo đảm thi hành quyết định 

xử phạt, trừ trường hợp Anh/Chị đã đặt tiền 

bảo lãnh. Việc tạm giữ giấy chứng nhận 

phải được lập thành biên bản; trong biên bản 

ghi rõ ngày, tháng, năm tạm giữ giấy chứng 

nhận; họ tên, chức vụ của người có thẩm 

quyền tạm giữ; tên tổ chức, cá nhân bị tạm 

giữ giấy chứng nhận; lý do, thời hạn tạm 

giữ. Biên bản phải có chữ ký của Anh/Chị 

bị tạm giữ giấy chứng nhận và người có 

thẩm quyền tạm giữ; biên bản được lập 

thành hai (02) bản, mỗi bên giữ một bản. 

Người có thẩm quyền tạm giữ giao 

phương tiện cho Anh/Chị giữ, bảo quản sau 

khi đã hoàn thành việc lập biên bản và 

Anh/Chị đến nhận phương tiện được giao 

giữ, bảo quản. Anh/Chị có trách nhiệm đưa 

phương tiện về nơi tự bảo quản.  

Lưu ý: Anh/Chị được giao giữ, bảo 

quản phương tiện trong thời gian đặt tiền 

bảo lãnh không được phép sử dụng phương 

tiện vi phạm đó tham gia giao thông, không 

được tự ý thay đổi nơi giữ, bảo quản phương 

tiện vi phạm nếu không có sự đồng ý bằng 

văn bản của người có thẩm quyền tạm giữ. 

Nếu Anh/Chị vi phạm quy định này thì 

người có thẩm quyền tạm giữ phương tiện 

xem xét, quyết định việc chuyển phương 

tiện vi phạm đó về nơi tạm giữ theo quy 

định. 

 

Khấu trừ tiền đặt bảo lãnh: 

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết 

thời hạn thi hành quyết định xử phạt mà 

Anh/Chị không chấp hành quyết định xử 

phạt thì người có thẩm quyền xử phạt vi 

phạm hành chính ra quyết định về việc khấu 

trừ tiền đặt bảo lãnh. Trong thời hạn 02 

ngày, kể từ ngày ra quyết định khấu trừ tiền 

đặt bảo lãnh, người có thẩm quyền xử phạt 

phải gửi quyết định khấu trừ tiền đặt bảo 

lãnh cho Anh/Chị theo địa chỉ ghi trong 

quyết định xử phạt. 

Trường hợp số tiền đặt bảo lãnh lớn 

hơn số tiền xử phạt thì số tiền thừa còn lại 

sau khi đã khấu trừ số tiền xử phạt được trả 

lại cho Anh/Chị đã đặt tiền bảo lãnh trước 

đó. Khi trả lại số tiền thừa phải được lập 
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thành biên bản. Trong biên bản phải ghi rõ 

ngày, tháng, năm trả lại; họ, tên, chức vụ của 

người trả lại số tiền thừa; tên tổ chức, cá 

nhân nhận lại tiền; lý do và số tiền được 

nhận lại. Biên bản được lập thành hai (02) 

bản, mỗi bên giữ một bản. Số tiền thừa được 

trả lại cho Anh/Chị theo địa chỉ ghi trong 

quyết định xử phạt. 

Quyết định về việc khấu trừ tiền đặt 

bảo lãnh được coi là căn cứ để xác định 

Anh/Chị đã thi hành quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính và được phép đưa vào sử 

dụng phương tiện vi phạm đang được giao 

giữ, bảo quản. 

Trong thời hạn không quá 05 ngày, kể 

từ ngày ra quyết định khấu trừ tiền đặt bảo 

lãnh, người có thẩm quyền xử phạt phải 

chuyển số tiền xử phạt từ khấu trừ vào tài 

khoản thu ngân sách nhà nước mở tại Kho 

bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại 

nơi Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu tiền 

phạt được ghi trong quyết định xử phạt.  

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN 

liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách 

trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp 

luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ 

hữu ích cho Qúy Khách. 

Theo Nguyễn Thị Sương - Công ty 

Luật FDVN 

II. Không trả lại tiền được chuyển 

nhầm vào tài khoản thì bị xử lý như thế 

nào? 

Tình huống pháp lý 

Em là sinh viên, hôm trước có một ai 

đó bắn vào tài khoản của em một số tiền khá 

lớn, sau đó có một số điện thoại lạ gọi đến 

cho em, nói với em là chuyển khoản nhầm 

và yêu cầu em trả lại. Em sợ quá không biết 

có phải lừa đảo không nên không trả. Quý 

Công ty cho em hỏi em không trả lại thì có 

bị sao không? 

Trả lời: 

Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và gửi 

câu hỏi đến Công ty Luật FDVN 

(“FDVN”), sau khi tìm hiểu các quy định 

pháp luật, chúng tôi có những thông tin trao 

đổi sau: 

Theo như thông tin Quý khách đã cung 

cấp, Quý khách nhận được một số tiền khá 

lớn từ  một tài khoản lạ, sau đó chủ nhận số 

tài khoản lạ này đã gọi điện yêu cầu trả tiền 

lại vì đã chuyển khoản nhầm. Đối với 

trường hợp này, nếu Quý khách không thực 

hiện trả tiền thì có thể vi phạm và bị xử phạt 

với tộii chiếm giữ tài sản của người khác trái 

phép. 

* Về xử phạt hành chính: Căn cứ 

theo Điểm e Khoản 2 Điều 15 Nghị định 

167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 

2013 quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực án ninh, trật tự, an toàn 

xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng 

cháy và chữa cháy, phòng, chống bạo lực 

gia đình thì đối với hành vi chiếm giữ trái 

phép tài sản của người khác có thể bị phạt 

tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. 

* Về truy cứu trách nhiệm hình sự: 

Theo Điều 167 Bộ luật Hình sự 2015, 

sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định: 
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“Điều 176. Tội chiếm giữ trái phép tài 

sản 

1. Người nào cố tình không trả lại cho 

chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc 

không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm 

tài sản trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 

200.000.000 đồng, di vật, cổ vật bị giao 

nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau 

khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp 

hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được 

nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp 

luật, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam 

giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 

02 năm.” 

 

Tuy nhiên, để tránh các thiệt hại đáng 

tiếc xảy ra, Quý khách phải xem xét kỹ 

lưỡng, nên trình báo với ngân hàng để xác 

minh lại sự nhầm lẫn trước khi thực hiện 

giao dịch trả lại số tiền này. 

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN 

liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách 

trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp 

luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ 

hữu ích cho Quý khách. 

Theo Thanh Trà – Công ty Luật FDVN 

III. ĐIỀU KIỆN ĐỂ THANH LÝ 

TÀI SẢN CÔNG? HỒ SƠ VÀ TRÌNH 

TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN? 

Tình huống pháp lý 

Tôi muốn hỏi là trong trường hợp đối 

với tài sản công của Nhà nước thì được 

thanh lý trong trường hợp nào? Trình tự, thủ 

tục được thực hiện ra sao mong Quý Công 

ty Luật FDVN (FDVN) có thể tư vấn cho tôi 

được biết! Tôi xin chân thành cảm ơn Quý 

Công ty! 

Trả lời: 

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến 

Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các 

yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi 

nghiên cứu các quy định pháp luật liên 

quan, FDVN có một số trao đổi như sau: 

[1]. Các trường hợp được thanh lý 

tài sản công tại cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền 

Căn cứ vào Điều 45 Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công 2017 thì tài sản công tại 

các cơ quan Nhà nước được thanh lý trong 

các trường hợp sau: 

Thứ nhất, tài sản công hết hạn sử 

dụng theo quy định của pháp luật; 

Thứ hai, tài sản công chưa hết hạn sử 

dụng nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa 

chữa được hoặc việc sửa chữa không hiệu 

quả; 

Thứ ba, nhà làm việc hoặc tài sản khác 

gắn liền với đất phải phá dỡ theo quyết định 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

 [2]. Trình tự, thủ tục thanh lý đối 

với tài sản công 

Trình tự, thủ tục thanh lý đối với tài 

sản công sẽ được thực hiện theo các quy 
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định tại Điều 28, Điều 29, Điều 30, Điều 31 

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.  

Khi có tài sản công hết hạn sử dụng 

theo chế độ mà phải thanh lý; tài sản công 

chưa hết hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng mà 

không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa 

không hiệu quả (dự toán chi phí sửa chữa 

lớn hơn 30% nguyên giá tài sản); nhà làm 

việc hoặc tài sản khác gắn liền với đất phải 

phá dỡ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, 

giải phóng mặt bằng hoặc các trường hợp 

khác theo quyết định của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền, cơ quan nhà nước có tài sản 

lập 01 bộ hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản 

công, gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) 

xem xét, đề nghị cơ quan, người có thẩm 

quyền quy định tại Điều 28 Nghị định này 

xem xét, quyết định. 

2.1. Hồ sơ chuẩn bị 

- Văn bản đề nghị thanh lý tài sản công 

của cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử 

dụng tài sản công (trong đó nêu rõ trách 

nhiệm tổ chức thanh lý tài sản; dự toán chi 

phí sửa chữa tài sản trong trường hợp xác 

định việc sửa chữa không hiệu quả): 01 bản 

chính; 

- Văn bản đề nghị thanh lý tài sản công 

của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 

bản chính; 

- Danh mục tài sản đề nghị thanh lý 

(chủng loại, số lượng; tình trạng; nguyên 

giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; lý do 

thanh lý): 01 bản chính; 

- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan 

chuyên môn có liên quan về tình trạng tài 

sản và khả năng sửa chữa (đối với tài sản là 

nhà, công trình xây dựng chưa hết hạn sử 

dụng nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa 

chữa được): 01 bản sao; 

- Các hồ sơ khác có liên quan đến đề 

nghị thanh lý tài sản (nếu có): 01 bản sao. 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 

nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan, 

người có thẩm quyết định thanh lý tài sản 

hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp 

đề nghị thanh lý không phù hợp. Cơ quan 

được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài 

sản công sử dụng tài sản công có trách 

nhiệm thẩm định về đề nghị thanh lý tài sản 

trong trường hợp việc thanh lý tài sản do Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định theo 

thẩm quyền. 

 

2.2. Nội dung chủ yếu của Quyết định 

thanh lý tài sản công gồm: 

- Cơ quan nhà nước có tài sản thanh lý; 

- Danh mục tài sản thanh lý (chủng 

loại, số lượng; nguyên giá, giá trị còn lại 

theo sổ kế toán; lý do thanh lý); 

-  Hình thức thanh lý tài sản (phá dỡ, 

hủy bỏ, bán); 

- Quản lý, sử dụng tiền thu được từ 

thanh lý tài sản (nếu có); 

- Trách nhiệm tổ chức thực hiện. 
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Trong thời hạn 60 ngày (đối với nhà 

làm việc và các tài sản khác gắn liền với 

đất), 30 ngày (đối với tài sản khác), kể từ 

ngày có quyết định thanh lý tài sản của cơ 

quan, người có thẩm quyền, cơ quan nhà 

nước có tài sản thanh lý tổ chức thanh lý tài 

sản  

- Việc thanh toán tiền mua tài sản (nếu 

có) và nộp tiền vào tài khoản tạm giữ tại kho 

bạc nhà nước thực hiện theo quy định tại 

khoản 7 Điều 24 Nghị định 151/2017/NĐ-

CP (trong trường hợp bán đấu giá), khoản 6 

Điều 26 Nghị định 151/2017/NĐ-CP (trong 

trường hợp bán niêm yết, bán chỉ định).  

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 

hoàn thành việc thanh lý tài sản, cơ quan 

nhà nước có tài sản thanh lý hạch toán giảm 

tài sản theo quy định của pháp luật về kế 

toán; báo cáo kê khai biến động tài sản 

[3]. Thẩm quyền quyết định thanh 

lý tài sản công 

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung 

ương quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền 

quyết định thanh lý tài sản công tại cơ quan 

nhà nước thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ 

quan trung ương. 

- Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp 

thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản công 

tại cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý 

của địa phương. 

- Như vậy, trên đây là các quy định của 

pháp luật về việc thanh lý, trình tự, thủ tục 

thực hiện đối với tài sản công trong cơ quan 

nhà nước.   

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN 

liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách 

trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp 

luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ 

hữu ích cho Qúy Khách 

Theo Đinh Thị Thông - Công ty Luật FDVN 

  



86 trường hợp xử phạt vi phạm hành chính có
thể áp dụng hình thức "tịch thu" trong lĩnh vực

bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện,
công nghệ thông tin và giao dịch điện tử

PHẦN I I I .  QUY ĐỊNH CẦN B IẾT

BẢN TIN DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT SỐ 17 - 11.2020



 
25 | D I Ễ N  Đ À N  N G H Ề  L U Ậ T |  
 

Bản tin số 17 – 11.2020 

www.fdvn.vn |www.fdvnlawfirm.vn 

www.diendanngheluat.vn 

  



 
26 | D I Ễ N  Đ À N  N G H Ề  L U Ậ T |  
 

Bản tin số 17 – 11.2020 

www.fdvn.vn |www.fdvnlawfirm.vn 

www.diendanngheluat.vn 

  



 
27 | D I Ễ N  Đ À N  N G H Ề  L U Ậ T |  
 

Bản tin số 17 – 11.2020 

www.fdvn.vn |www.fdvnlawfirm.vn 

www.diendanngheluat.vn 

  



 
28 | D I Ễ N  Đ À N  N G H Ề  L U Ậ T |  
 

Bản tin số 17 – 11.2020 

www.fdvn.vn |www.fdvnlawfirm.vn 

www.diendanngheluat.vn 

  



 
29 | D I Ễ N  Đ À N  N G H Ề  L U Ậ T |  
 

Bản tin số 17 – 11.2020 

www.fdvn.vn |www.fdvnlawfirm.vn 

www.diendanngheluat.vn 

  



 
30 | D I Ễ N  Đ À N  N G H Ề  L U Ậ T |  
 

Bản tin số 17 – 11.2020 

www.fdvn.vn |www.fdvnlawfirm.vn 

www.diendanngheluat.vn 

  



 
31 | D I Ễ N  Đ À N  N G H Ề  L U Ậ T |  
 

Bản tin số 17 – 11.2020 

www.fdvn.vn |www.fdvnlawfirm.vn 

www.diendanngheluat.vn 

  



 
32 | D I Ễ N  Đ À N  N G H Ề  L U Ậ T |  
 

Bản tin số 17 – 11.2020 

www.fdvn.vn |www.fdvnlawfirm.vn 

www.diendanngheluat.vn 

  



 
33 | D I Ễ N  Đ À N  N G H Ề  L U Ậ T |  
 

Bản tin số 17 – 11.2020 

www.fdvn.vn |www.fdvnlawfirm.vn 

www.diendanngheluat.vn 

  



 
34 | D I Ễ N  Đ À N  N G H Ề  L U Ậ T |  
 

Bản tin số 17 – 11.2020 

www.fdvn.vn |www.fdvnlawfirm.vn 

www.diendanngheluat.vn 

  



 
35 | D I Ễ N  Đ À N  N G H Ề  L U Ậ T |  
 

Bản tin số 17 – 11.2020 

www.fdvn.vn |www.fdvnlawfirm.vn 

www.diendanngheluat.vn 

  



36 | D I Ễ N  Đ À N  N G H Ề  L U Ậ T |

Bản tin số 17 – 11.2020 

www.fdvn.vn |www.fdvnlawfirm.vn 

www.diendanngheluat.vn 



Giấy phép xuất bản số 986/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông thành
phố Đà Nẵng cấp ngày 07/10/2020 

Kỳ hạn xuất bản: 96 kỳ/năm | Số lượng: 100 bản/kỳ | Nơi in: Đà Nẵng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Luật sư Lê Cao

FDVN LAW FIRM
Feel free to go with the truth

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬTDIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
Bản tin số 17, tháng 11 - 2020




