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            10 điểm cần lưu ý khi mua đất nền dự án 
bất động sản.

"Khả năng sinh lời cao gấp nhiều lần so với mức 
đầu tư ban đầu, những ưu đãi, chiết khấu đặc biệt như 
“bốc thăm trúng thưởng, mua đất tặng vàng, cam kết 
tỷ lệ sinh lời…” từ chủ đầu tư, công ty môi giới là 
những lý do mà người mua sẵn sàng chấp nhận rủi ro 
khi mua đất nền dự án. Ngoài ra, tâm lý đám đông cũng 
là một trong những nguyên nhân khiến các nhà đầu tư 
vội vàng xuống tiền đặt cọc, giữ chỗ mà quên mất việc 
tìm hiểu về dự án mình đầu tư cũng như các rủi ro pháp 
lý có liên quan, để rồi dễ dàng vướng vào các “dự án 
ma”, bị các doanh nghiệp, cá nhân lừa đảo chiếm đoạt 
tài sàn, rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan."

3.

            Tình huống pháp lý: Chế độ lương và BHXH đối với công chức chưa nhận việc do ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19
"Con tôi trúng tuyển công chức Tổng Cục Thuế năm 2020. Có quyết định tuyển dụng từ tháng 
7 năm 2021, tuy nhiên trong thời gian này địa phương tôi bị giãn cách xã hội do dịch Covid-19 
đến nay nên chưa nhận việc được. Nhờ Luật sư tư vấn dùm tôi: vậy trong thời gian này con tôi có 
được hưởng lương hay không, thời gian tính bảo hiểm xã hội được tính như thế nào. Tôi cảm ơn!"

              Tình huống pháp lý: Con bán đất của bố bị tâm thần có được không?
        "Em có một mảnh đất ở Thanh Hóa muốn bán sổ đỏ mang tên bố em. Nhưng bố em 

giờ bị tâm thần phân liệt nên không đủ hành vi dân sự vậy cho hỏi nếu muốn bán thì mình cần 
những giấy tờ thủ tục như thế nào ạ?"

             Tình huống pháp lý: có được kết hôn khi hai nhà đã là thông gia?
                "Tôi và bạn gái yêu nhau được 4 năm. Nhưng gia đình không cho phép cưới vì chú ruột 
của cô ấy kết hôn với chị ruột tôi. Tức là nếu lấy nhau thì bố tôi sẽ là thông gia của cả ông nội 
và bố cô ấy. Vậy tôi và bạn gái có cưới nhau được không? Mong luật sư tư vấn!"

               Chính sách hỗ trợ Người lao động và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid - 19 từ 
Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

15.

16.   

17.

19.
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10 ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI MUA ĐẤT NỀN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN
Luật sư DUYÊN TRẦN

Khả năng sinh lời cao gấp nhiều lần so 
với mức đầu tư ban đầu, những ưu đãi, chiết 
khấu đặc biệt như “bốc thăm trúng thưởng, 
mua đất tặng vàng, cam kết tỷ lệ sinh lời…” 
từ chủ đầu tư, công ty môi giới là những lý 
do mà người mua sẵn sàng chấp nhận rủi ro 
khi mua đất nền dự án. Ngoài ra, tâm lý đám 
đông cũng là một trong những nguyên nhân 
khiến các nhà đầu tư vội vàng xuống tiền 
đặt cọc, giữ chỗ mà quên mất việc tìm hiểu 
về dự án mình đầu tư cũng như các rủi ro 
pháp lý có liên quan, để rồi dễ dàng vướng 
vào các “dự án ma”, bị các doanh nghiệp, 
cá nhân lừa đảo chiếm đoạt tài sàn, rơi vào 
cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Để tránh các rủi ro đó, khi mua đất nền 
dự án bất động sản, người đầu tư cần lưu ý 
10 vấn đề như sau:

Thứ nhất, nhận biết thế nào là đất nền 
dự án?

Đất nền dự án là cách gọi phổ biến của 
người dân dùng để phân biệt với các lô đất 
thông thường. Nó chỉ những lô đất hay vị 
trí đất đang nằm trong quy hoạch của chủ 
đầu tư, có sự tác động, đầu tư cơ sở hạ tầng 
của chủ đầu tư, được quy hoạch một cách 
rõ ràng và minh bạch. Chủ đầu tư có trách 
nhiệm trong việc đền bù đất của dự án, cấp 
phép đầy đủ các giấy tờ có liên quan đến 
mảnh đất ấy.

Mặc dù đây là từ ngữ được sử dụng phổ 
biến nhưng hiện nay pháp luật không có 
điều khoản nào định nghĩa về đất nền dự án. 
Tuy nhiên, khi căn cứ các quy định của pháp 
luật có thể hiểu, đất nền dự án là một quỹ đất 
mà chủ đầu tư được Nhà nước giao đất, cho 
thuê để thực hiện dự án đầu tư, xây dựng cơ 
sở hạ tầng. Vấn đề chuyển nhượng quyền 
sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền 
được áp dụng đối với các dự án đầu tư xây 

dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán 
kết hợp cho thuê. Đây là hình thức kinh do-
anh mà chủ đầu tư dự án kinh doanh nhà ở 
không cần xây nhà vẫn có thể được chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng 
để họ tự xây dựng nhà ở. Hộ gia đình, cá 
nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất để tự xây dựng nhà ở phải thực hiện việc 
xây dựng nhà ở theo đúng giấy phép xây 
dựng, tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế 
đô thị đã được phê duyệt.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm 
tổ chức công bố công khai các khu vực được 
thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở 
để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới 
hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức 
thực hiện các dự án đầu tư.

Thứ hai, lựa chọn chủ đầu tư có năng 
lực, uy tín

Chủ đầu tư là một trong những yếu tố vô 
cùng quan trọng, ảnh hưởng đến thành công 
của một dự án bất động sản. Chủ đầu tư là 
người “cầm cân nảy mực” cho dự án bất 
động sản, do đó hiểu rõ về chủ đầu tư là một 
trong những điều tiên quyết cần tìm hiểu khi 
mua đất dự án.

Trước khi quyết định mua đất nền dự án, 
người mua có thể yêu cầu chủ đầu tư hoặc 
bên môi giới cung cấp Giấy phép đăng ký 
kinh doanh của chủ đầu tư để kiểm tra, xác 
thực thông tin doanh nghiệp. Giấy phép 
kinh doanh của chủ đầu tư cần chú ý đến 
lĩnh vực kinh doanh cần có chức năng xây 
dựng và đầu tư các dự án bất động sản thì 
mới hợp pháp.

Ngoài ra, có thể đánh giá năng lực của 
chủ đầu tư dựa vào các yếu tố như những dự 
án từng thành công trước đó, uy tín truyền 
thông, năng lực tài chính qua các kênh 
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như google, báo cáo tài chính của doanh  
nghiệp,… hoặc tham khảo mức độ hài lòng 
của người dân đang sinh sống tại các dự án 
của chủ đầu tư đó.

Bằng việc tìm hiểu về chủ đầu tư, ngoài 
việc đánh giá mức độ uy tín của chủ đầu tư, 
tính khả thi của dự án, người đầu tư sẽ xác 
định được ai là thẩm quyền bán và ký kết 
hợp đồng nếu việc mua bán được thực hiện 
trên thực tế.

Thứ ba, lựa chọn dự án đáp ứng các 
điều kiện được phân lô bán nền, có đầy 
đủ hồ sơ pháp lý theo luật định và thoả 
mãn một số yếu tố khác (phong thuỷ, môi 
trường, địa chất…)

Một bất động sản đưa vào kinh doanh, 
trước tiên phải đáp ứng các điều kiện chung 
theo quy định tại tại Điều 188 Luật Đất đai 
2013, Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản 
2014: Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất; Không có tranh chấp về quyền sử dụng 
đất; Quyền sử dụng đất không bị kê biên 
để bảo đảm thi hành án; Trong thời hạn sử 
dụng đất.

Điều 194 Luật Đất đai 2013 quy định về 
Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng 
kinh doanh nhà ở; dự án đầu tư xây dựng 
kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho 
thuê như sau:

“1. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh 
nhà ở được thực hiện theo quy định sau đây:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào 
quy định của Chính phủ về điều kiện loại 
đô thị để cho phép chủ đầu tư dự án đầu 
tư xây dựng kinh doanh nhà ở được chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức 
phân lô sau khi đã hoàn thành đầu tư xây 
dựng kết cấu hạ tầng và nghĩa vụ tài chính 
về đất đai;”

Ngoài đáp ứng các điều kiện trên, theo 
quy định tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định 
hướng dẫn Luật Đất đai, Chủ đầu tư dự án 
đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán 
hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức 
phân lô, bán nền khi đáp ứng các điều kiện 
sau:

- Chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc 
đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các 
công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ 
thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết 
xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm 
bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của 
khu vực trước khi thực hiện việc chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự 
xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch 
vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát 
nước, thu gom rác thải.

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

- Dự án thuộc khu vực, loại đô thị được 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới 
hình thức phân lô, bán nền theo quy định 
như sau: Chủ đầu tư dự án xây dựng kinh 
doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp 
cho thuê được chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền 
tại khu vực không nằm trong địa bàn các 
phường của các đô thị loại đặc biệt và đô 
thị loại I trực thuộc trung ương; khu vực có 
yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực 
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trung tâm và xung quanh các công trình là 
điểm nhấn kiến trúc trong đô thị; mặt tiền 
các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các 
tuyến đường cảnh quan chính trong đô thị.

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

- Được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ 
vào quy định của Chính phủ về điều kiện 
loại đô thị để cho phép chủ đầu tư dự án đầu 
tư xây dựng kinh doanh nhà ở được chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức 
phân lô sau khi đã hoàn thành đầu tư xây 
dựng kết cấu hạ tầng và nghĩa vụ tài chính 
về đất đai.

Do đó, để kiểm tra một dự án có đầy đủ 
pháp lý không, người đầu tư cần chủ động 
yêu cầu chủ đầu tư hoặc bên môi giới cung 
cấp bản chính các giấy tờ và thông tin sau:

(1) Hồ sơ pháp lý cơ bản về dự án này từ 
chủ đầu tư gồm: Giấy chứng nhận đầu tư dự 
án này của chủ đầu tư; Quyết định giao đất; 
Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; thiết 
kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt,…;

Tìm hiểu các thông tin này sẽ đánh giá 
và biết được ai là chủ đầu tư dự án thật sự 
và ai có quyền bán và ký hợp đồng mua bán 
đất nền với khách mua. Nhiều trường hợp 
mặc dù không phải là chủ đầu tư nhưng một 
số công ty môi giới vẫn giới thiệu mập mờ 
thông tin để chính họ đứng ra ký hợp đồng 
cọc, giữ chỗ, thỏa thuận (có điều khoản phạt 
cọc, đặt bẫy người mua) nhằm chiếm dụng 
vốn trái phép của khách hàng. Trong khi 
những công ty này không cung cấp được 
văn bản ủy quyền hoặc thỏa thuận với chủ 
đầu tư cho phép thực hiện việc này.

(2) Quyết định phê duyệt quy hoạch bản 
đồ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với 
dự án đó. Quyết định này sẽ cụ thể hoá nội 
dung quy hoạch chung và quy hoạch phân 

khu về sự bố trí chi tiết tất cả các công trình 
trên đất, hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch chi tiết 
bố trí từng ranh giới lô đất. Theo đó, người 
mua đất có thể biết được lô đất mình mua sẽ 
nằm ở khu nào, vị trí nào trong dự án này.

(3) Văn bản nghiệm thu về việc hoàn 
thành cơ sở hạ tầng của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền. Việc nghiệm thu cơ sở hạ 
tầng bao gồm nghiệm thu về chất lượng, 
số lượng và vị trí là bắt buộc và phải theo 
đúng với quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 
đã được phê duyệt, đồng thời phải đo đạc, 
cắm mốc cụ thể về dự án. Việc nghiệm thu 
phải được cơ quan có thẩm quyền của địa 
phương nơi có dự án thực hiện, xác nhận và 
đóng dấu, mà không phải là chủ đầu tư tự 
thuê một đơn vị tư nhân đứng ra nghiệm thu 
và đóng dấu vào văn bản nghiệm thu.

(4) Phải đến và xem khu đất thực địa để 
thấy được tình trạng kết cấu hạ tầng thực tế 
gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ 
tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch 
chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt 
như nêu trên; các công trình, hạ tầng này 
phải đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng 
chung của khu vực và đảm bảo cung cấp các 
dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, 
thoát nước, thu gom rác thải;

Nhiều trường hợp dự án một nơi, nhưng 
người môi giới lại dẫn người mua đi xem 
đất ở một dự án khác nhằm đánh lừa người 
mua. Do vậy, để không bị lừa thì phải xem 
giấy tờ, hồ sơ pháp lý trước và thấy hợp 
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pháp đủ điều kiện rồi thì mới đi xem đất. 
Khi xem đất phải nắm được địa chỉ, vị trí 
khu đất, tờ bản đồ, số thửa theo hồ sơ pháp 
lý đã xem và kết hợp với việc hỏi người dân 
địa phương và UBND xã nơi có đất dự án để 
chắc chắn rằng mình không bị lừa mua đất 
tại dự án ma, dự án không chính chủ.

Ngoài ra, việc đến và xem thực địa giúp 
người mua quan sát và đánh giá những yếu 
tố khác để lựa chọn được lô đất đẹp, có thể 
đánh giá được phần nào tiềm năng, khả 
năng sinh lời của miếng đất sau này hoặc 
thoả mãn các nhu cầu khi xây dựng nhà ở và 
sinh sống nơi đây. Ví như:

- Yếu tố về phong thuỷ: Lựa chọn các lô 
đất nằm ở vị trí đẹp, bằng phẳng, nở hậu, 
phía trước mặt không nên có cột điện, cây, 
hay con đường cắm thẳng vào khu đất… 
Không chọn mua những lô đất đối diện 
với ngã ba đường, lô đất ở góc đường hay 
những đường cong … Chọn các lô đất có 
hướng phù hợp với tuổi của gia chủ hoặc 
tránh các hướng xấu theo quy luật khoa học 
và môi trường.

- Yếu tố môi trường: Lựa chọn các lô đất 
mà khu vực đó trước đây không làm nhà tù, 
bãi rác hay nghĩa trang hoặc hiện tại không 
gần các bãi rác, nghĩa địa, khu công ng-
hiệp… Đất mới khai khẩn, đất ruộng hay 
nông trại thì tốt. Đất ở trong khu vực có dân 
trí cao, điện nước đầy đủ, đường rộng hè 
thoáng, ô-tô có thể vào được, giao thông 
thuận tiện, lối đi vào thửa đất không có  
tranh chấp …

- Địa chất: Tránh các khu đất nằm trên 
các khu vực ao hồ lấp, địa chất nền đất yếu 
dẫn đến rất tốn kém về chi phí gia cố nền 
đất.

(5) Biên lai thu tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai 
(nếu có) để chứng minh việc chủ đầu tư đã 
hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến 
đất đai của dự án này. Điều này cũng rất quan 

trọng, bởi vì đây là số tiền rất lớn mang tính 
quyết định của dự án và nếu không hoàn 
thành nghĩa vụ tài chính cho nhà nước thì dự 
án không đủ điều kiện để chuyển nhượng. 
Mặc khác điều này còn giúp người mua dự 
liệu và thấy được rủi ro về việc chủ đầu tư 
đang bán đất và có thể sử dụng tiền bán đất 
vào việc khác dẫn đến không còn khả năng 
nộp tiền sử dụng đất cho nhà nước hoặc 
đang không đủ khả năng tài chính để thực 
hiện dự án. Còn khi mà chủ đầu tư đã hoàn 
thành nghĩa vụ tài chính cho nhà nước trước 
khi mở bán, nghĩa là chủ đầu tư đó có năng 
lực tài chính, uy tín để thực hiện dự án này.

(6) Văn bản cấp phép của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh về việc cho phép chủ đầu tư dự 
án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở được 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới 
hình thức phân lô sau khi đã hoàn thành đầu 
tư xây dựng kết cấu hạ tầng và nghĩa vụ tài 
chính về đất đai.

(7) Kiểm tra dự án này hoặc các lô đất 
nền mình muốn mua có đang bị chủ đầu tư 
dự án thế chấp, bị kê biên hoặc đang tranh 
chấp gì hay không. Có nhiều trường hợp, 
chủ đầu tư mặc dù đủ điều kiện pháp lý để 
bán nhưng một phần hoặc toàn bộ dự án bị 
tranh chấp, bị kê biên hoặc đang thế chấp 
cho ngân hàng. Do vậy, khi biết đến tên gọi 
của dự án thì trước hết có thể tra cứu sơ 
bộ để biết trên internet, tham khảo tại văn 
phòng đăng ký đất đai để biết chắc là lô đất 
mình mua không bị thế chấp, kê biên hoặc 
tranh chấp (nếu có).
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(8) Thông qua văn phòng đăng ký đất đai 
tại địa phương, kiểm tra dự án có vướng các 
quy hoạch khác hay không. Hoặc gần khu 
đất có các quy hoạch làm bãi rác, khu công 
nghiệp hay nghĩa địa hay không. Nếu có thì 
không nên đầu tư.

(9) Hỏi người dân địa phương cũng như 
UBND địa phương xem đây có phải là “dự 
án ma” hay không.

Thực tế, 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 
mặc dù dự án đó chưa đáp ứng đủ các điều 
kiện trên. 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 xuy-
ên 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 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.

Thứ tư, một bên trong hợp đồng giao 
dịch đất nền phải là chủ đầu tư hoặc bên 
thứ ba được chủ đầu tư uỷ quyền hợp 
pháp

Hiện nay, các 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, theo đó các đối tác 
này sẽ nhận các công việc giới thiệu sản 
phẩm, tìm kiếm khách hàng, ký kết các hợp 
đồng giữ chỗ, đặt cọc và cả hợp đồng mua 
bán đất với khách hàng.

Theo khoản 5 Điều 13 Luật Kinh doanh 
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Bất động sản 2014 có quy định chủ đầu tư 
không được ủy quyền cho bên tham gia hợp 
tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh 
doanh hoặc góp vốn thực hiện ký hợp đồng 
mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua bất 
động sản. Do vậy đối với các hợp đồng như 
Hợp đồng đặt cọc, giữ chỗ, nếu ký với bên 
thứ ba khác, người mua cần 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 và việc uỷ quyền; 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); yêu cầu bên thứ ba cung cấp giấy uỷ 
quyền ký kết các hợp đồng này; xem kỹ các 
điều khoản về phạm vi uỷ quyền, thời hạn 
uỷ quyền để xác định giấy uỷ quyền là hợp 
pháp.

Trường hợp ký hợp đồng mua bán, 
chuyển nhượng phải ký trực tiếp với chủ 
đầu tư dự án.

Trên thực tế, rất nhiều trường hợp người 
mua bị mất tiền do bị bên thứ ba không có 
uỷ quyền hợp pháp lợi dụng ký hợp đồng 
nhằm chiếm đoạt tài sản.

Có thể kể đến trường hợp bà Phạm Thị 
Thu Trang bị Công an tỉnh Quảng Nam khởi 
tố về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên 
quan đến việc bán đất nền dự án Khu TĐC 
Tam Quang (giai đoạn 4) thuộc Thị trấn Núi 
Thành – huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 
do Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh địa 
ốc Vạn Kim làm chủ đầu tư. Theo đó, bà 
Trang được Công ty Vạn Kim cam kết bằng 
văn bản sẽ chuyển nhượng cho bà Trang 60 
lô đất nền khi Công ty Vạn Kim được chấp 
nhận là chủ đầu tư dự án. Bằng văn bản 
này, bà Trang tạo lòng tin để ký kết và nhận 
tiền của nhiều người thông qua hợp đồng 
góp vốn, hợp đồng đặt cọc lên tới 105 lô. 

Vụ án đang được điều tra giải quyết, chưa 
kết luận ai đúng ai sai nhưng điều thấy rõ là 
các thiệt hại của những người mua và tiền 
bạc, thời gian, công sức bỏ ra để theo đuổi 
vụ án.

Ngoài vấn đề trên, rất dễ phát sinh các 
tranh chấp giữa chủ đầu tư và nhà môi giới. 
Họ đưa nhau ra Tòa 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.

Thứ năm, thận trọng khi ký kết hợp 
đồng góp vốn, hợp đồng đặt cọc, giữ chỗ 
đất nền

Tuy luật quy định điều kiện chặt chẽ như 
vậy, nhưng các chủ đầu tư, do nhu cầu huy 
động vốn để triển khai dự án thường không 
đợi đến khi có đủ điều kiện mà đã bán luôn 
tại thời điểm có chấp thuận chủ trương đầu 
tư, họ đưa ra các hình thức hợp đồng để lách 
luật, như hợp đồng giữ chỗ, đặt cọc, hợp 
đồng hợp tác, bản chất là những hợp đồng 
mua bán. Và người mua, bởi vì khả năng 
sinh lời cao khi mua đất ở giai đoạn này nên 
đã đồng ý ký hợp đồng và nộp tiền cho chủ 
đầu tư.

Bản chất của hợp đồng là sự thỏa thuận 
của hai bên, tuy nhiên với các loại hợp đồng 
này thường các chủ đầu tư sẽ soạn sẵn mẫu 
hợp đồng, người mua cũng gần như không 
có cơ hội thảo luận hay bàn bạc với chủ đầu 
tư về điều khoản hợp đồng. Khi soạn sẵn 
như vậy thì các điều khoản thường rất lỏng 
lẻo và có lợi cho các doanh nghiệp bất động 
sản. Do đó, các bên rất dễ phát sinh tranh 
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chấp và khi đó, thì người đầu tư hoàn toàn 
bất lợi.

Hợp đồng góp vốn để mua bán đất nền 
được sử dụng khi các chủ đầu tư cần huy 
động nguồn vốn thực hiện dự án. Thông qua 
ký kết hợp đồng vay vốn, hợp đồng hợp tác 
đầu tư,… người mua sẽ giao cho chủ đầu tư 
một số tiền. Kèm theo đó là điều khoản họ 
sẽ được nhận đất nền trong dự án với đầy đủ 
hồ sơ pháp lý khi dự án hoàn thiện.

Theo các quy định pháp luật về huy động 
vốn cho phát triển nhà ở thương mại, cụ 
thể Luật Nhà ở 2014 và Điều 19 Nghị định 
99/2015/NĐ-CP thì bên tham gia góp vốn, 
hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên  
doanh, liên kết chỉ được phân chia lợi nhuận 
(bằng tiên hoặc cổ phiếu) trên cơ sở tỷ lệ 
vốn góp theo thỏa thuận trong hợp đồng; 
chủ đầu tư không được áp dụng hình thức 
huy động vốn quy định tại điểm này hoặc 
các hình thức huy động vốn khác để phân 
chia sản phẩm nhà ở hoặc để ưu tiên đăng 
ký, đặt cọc, hưởng quyền mua nhà ở hoặc 
để phân chia quyền sử dụng đất trong dự án 
cho bên được huy động vốn, trừ trường hợp 
góp vốn thành lập pháp nhân mới để được 
Nhà nước giao làm chủ đầu tư dự án xây 
dựng nhà ở.

Như vậy nếu mua đất nền trong các dự án 
nhà ở thương mại, việc góp vốn huy động 
vốn để sau đó được phân chia quyền sử 
dụng đất hoặc để ưu tiên đăng ký, đặt cọc, 
hưởng quyền mua nhà ở sau này sẽ không 
được pháp luật cho phép thực hiện. Do vậy 
nếu thực tế phát sinh trường hợp này dẫn 
đến các tranh chấp sẽ không được pháp luật 
bảo vệ.

Do đó, người mua dễ bị rủi ro thậm chí bị 
rơi vào chiêu trò của các đối tượng dùng các 
dự án ảo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Giải 
pháp đầu tiên và tốt nhất là chúng ta không 
đầu tư đối với các dự án không đủ điều kiện 
chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp ký hợp đồng, người mua chủ 
động thương lượng với chủ đầu tư để điều 
chỉnh lại hợp đồng góp vốn theo hướng bảo 
đảm lợi ích cho cả hai bên, đặc biệt là các 
điều khoản về tiến độ bàn giao đất của chủ 
đầu tư, điều khoản bồi thường khi điều kiện 
bất khả kháng xảy ra đối với hợp đồng góp 
vốn…

Còn đối với hợp đồng đặt cọc, bản chất 
của đặt cọc là biện pháp bảo đảm để giao 
kết hoặc thực hiện hợp đồng và mức phạt 
cọc quy định tại Điều 328 Bộ luật Dân sự 
2015, cụ thể:

“1. Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi 
là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây 
gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền 
hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá 
trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt 
cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết 
hoặc thực hiện hợp đồng.

2.Trường hợp hợp đồng được giao kết, 
thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại 
cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện 
nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối 
việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản 
đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên 
nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện 
hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài 
sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương 
giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có 
thỏa thuận khác.”.

Do đó, trước khi trả tiền đặt mua đất, 
khách hàng cần đọc kỹ và hiểu rõ các điều 
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khoản trong hợp đồng này. Đặc biệt, cần 
chú ý ghi rõ và đầy đủ những thông tin quan 
trọng như giá, cách thanh toán, thời hạn 
thanh toán, thời hạn bàn giao, các mức phạt 
đền bù thiệt hại trong trường hợp người mua 
nộp trễ phí hoặc không mua… để tránh bị 
phạt cọc khi có các vấn đề phát sinh. Riêng 
phần nghĩa vụ của bên bán, bên mua phải 
yêu cầu làm rõ trách nhiệm bàn giao đất 
đúng thời hạn, trường hợp chậm trễ phải 
chịu phạt (thường bên bán sẽ lồng ghép rất 
nhiều các trường hợp miễn trừ trách nhiệm 
như trường hợp bất khả kháng, chính sách 
thay đổi v.v…), người mua phải đàm phán 
hạn chế tối đa những điều khoản này.

Thứ sáu, hợp đồng mua bán, chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất giữa các cá 
nhân với nhau phải được công chứng

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là 
một loại giao dịch khi thỏa mãn các điều 
kiện chung về hình thức thì mới phát sinh 
hiệu lực. Điểm a khoản 3 Điều 167 Luật Đất 
đai (LĐĐ) năm 2013 quy định: “Hợp đồng 
chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn 
bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất 
và tài sản gắn liền với đất phải được công 
chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp 
kinh doanh bất động sản quy định tại điểm 
b khoản này”. Điều 503 Bộ luật Dân sự 
(BLDS) năm 2015 quy định: “Việc chuyển 
quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời 
điểm đăng ký theo quy định của Luật Đất 
đai”. Như vậy, Luật đã quy định rõ, hợp 
đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
giữa các cá nhân với nhau mà không phải 
là hợp đồng ký với các tổ chức kinh doanh 
bất động sản thì bắt buộc phải lập thành văn 
bản có công chứng, chứng thực và có hiệu 
lực kể từ thời điểm đăng ký.

Trường hợp Hợp đồng chuyển nhượng 
được xác lập với công ty kinh doanh bất 
động sản thì không bắt buộc phải công 
chứng, chứng thực. Tuy nhiên các bên có 

yêu cầu thì vẫn có thể thực hiện công chứng 
được nếu việc giao kết của hai bên đáp ứng 
đầy đủ các điều kiện (về hình thức, tham gia 
giao dịch có năng lực hành vi dân sự; nội 
dung không vi phạm điều cấm pháp luật và 
dựa trên tinh thần tự nguyện của các bên).

Điều 42 Luật Công chứng 2014 quy định:
“Công chứng viên của tổ chức hành, 

nghề công chứng chỉ được công chứng hợp 
đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm 
vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi 
tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở, 
trừ trường hợp công chứng di chúc, văn bản 
từ chối nhận di sản là bất động sản và văn 
bản ủy quyền liên quan đến việc thực hiện 
các quyền đối với bất động sản”.

Theo quy định trên, văn phòng công 
chứng hoặc phòng công chứng có trụ sở tại 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi 
có đất có thẩm quyền công chứng hợp đồng 
này.

Ngoài ra, hiện nay còn có thực trạng 
nhiều người lập vi bằng mua bán đất để thay 
thế cho hợp đồng chuyển nhượng. Đây là 
hành vi không đúng quy định và tiềm ẩn 
nhiều rủi ro cho người mua.

Vi bằng là thuật ngữ được nhiều người 
dân biết đến, nhất là vi bằng liên quan đến 
nhà đất.  Theo khoản 3 Điều 2 Nghị định 
08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động 
Thừa phát lại quy định rõ về vi bằng như 
sau:

“Vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, 
hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp 
chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, 
cơ quan, tổ chức theo quy định của Nghị 
định này.”.

Theo Điều 36 Nghị định 08/2020/NĐ-CP 
quy định “Vi bằng không thay thế văn bản 
công chứng, văn bản chứng thực, văn bản 
hành chính khác”.

Theo khoản 4, 5 Điều 37 Nghị định 
08/2020/NĐ-CP quy định các trường hợp 
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không được lập vi bằng, có trường hợp sau:
“Điều 37. Các trường hợp không được 

lập vi bằng
…
4. Xác nhận nội dung, việc ký tên trong 

hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định 
thuộc phạm vi hoạt động công chứng, chứng 
thực; xác nhận tính chính xác, hợp pháp, 
không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy 
tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước 
ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng 
Việt; xác nhận chữ ký, bản sao đúng với bản 
chính.

5. Ghi nhận sự kiện, hành vi để chuyển 
quyền sử dụng, quyền sở hữu đất đai, tài 
sản không có giấy tờ chứng minh quyền sử 
dụng, quyền sở hữu theo quy định của pháp 
luật.

…”
Như vậy, vi bằng không thay thế hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 
hợp đồng mua bán nhà ở được công chứng 
hoặc chứng thực. Việc chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất, nhà ở giữa các cá nhân 
với cá nhân bằng cách lập vi bằng giữa các 
bên, mà không thực hiện thủ tục công chứng 
theo quy định sẽ không phù hợp với pháp 
luật, ảnh hưởng đến quyền lợi của bên mua 
bởi các hợp đồng chuyển nhượng bằng hình 
thức vi bằng sẽ không đáp ứng được các 
điều kiện để tiến hành thủ tục đăng ký biến 
động, sang tên trên Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất.

Thứ bảy, phải có giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất (sổ đỏ) riêng cho thửa 
đất đầu tư và yêu cầu chủ dự án thực hiện 
các thủ tục sang tên ngay sau khi ký hợp 
đồng chuyển nhượng

Theo quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 
2013 thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất (Sổ đỏ) được coi như điều kiện bắt buộc 
khi thực hiện các quyền của người sử dụng 
đất (chủ đất).

Khi giao dịch mua bán đất nền dự 
án chưa có sổ đỏ thì giao dịch này tiềm ẩn 
rất nhiều rủi ro như sau:

(1) Hợp đồng mua bán không được 
công chứng

Điểm d khoản 1, Điều 40 Luật công chứng 
2014 quy định một trong những giấy tờ cần 
phải có trong hồ sơ yêu cầu công chứng là 
“Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, 
quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế 
được pháp luật quy định đối với tài sản mà 
pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở 
hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp 
đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó”.

Như vậy, nếu mua bán đất không có sổ 
đỏ thì hợp đồng mua bán không được công 
chứng, khi đó quyền lợi của người mua sẽ 
khó được đảm bảo.

(2) Rất khó trong việc xác minh nguồn 
gốc đất

Đất chưa có Sổ đỏ nên bạn khó xác minh 
được nguồn gốc đất, tiềm ẩn các rủi ro như: 
Đất đang có tranh chấp, đất nông nghiệp, 
thậm chí là đất đã có quyết định thu hồi… 
Vì thế, người mua có thể phải đối mặt với 
những tranh chấp pháp lý bất cứ lúc nào.

(3) Không được thế chấp để vay vốn 
ngân hàng, không được góp vốn bằng 
quyền sử dụng đất hay thực hiện các hoạt 
động chuyển quyền sử dụng đất khác

Trong trường hợp có nhu cầu vay vốn 
ngân hàng, bạn không thể thế chấp đất khi 



12

không có Sổ đỏ.
Vì những rủi ro có thể xảy ra trên, để đảm 

bảo quyền lợi của mình, cũng như đảm bảo 
giao dịch tuân thủ mọi quy định pháp luật 
hiện hành, người mua nên đợi sau khi chủ 
đất đã hoàn tất thủ tục và được cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất thì mới tiến 
hành các thủ tục mua bán, chuyển nhượng.

Theo quy định của Luật Đất đai 2013 khi 
Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì chủ đầu 
tư đã được cấp Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, Sổ 
hồng) cho toàn bộ diện tích dự án. Khi đủ 
điều kiện phân lô, bán nền và ký hợp đồng 
chuyển nhượng thì chủ đầu tư có nghĩa vụ 
tách thửa để đăng ký biến động (sang tên) 
cho người nhận chuyển nhượng.

Thủ tục chuyển nhượng đất nền dự án 
được thực hiện theo quy định tại Điều 72 
Nghị định 43/2014/NĐ-CP, hướng dẫn bởi 
khoản 5 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BT-
NMT như sau: Chủ đầu tư dự án nhà ở có 
trách nhiệm nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký, cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 
thay cho người nhận chuyển nhượng quyền 
sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng 
hoặc cung cấp hồ sơ cho bên mua để tự đi 
đăng ký.

Hồ sơ gồm có:
- Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

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

- Hợp đồng về chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất, mua bán nhà ở, công trình xây 
dựng theo quy định của pháp luật.

- Biên bản bàn giao nhà, đất, công trình 
xây dựng.

Thứ tám, cân đối khả năng tài chính 
khi mua đất

Như đã nói ở trên, chủ đầu tư có thể sử 
dụng nguồn vốn huy động từ người mua để 
thực hiện các công việc không liên quan đến 

dự án, do vậy dự án bị kéo dài, chậm tiết độ. 
Và nếu người mua trước đó có vay mượn 
tạm để mua đất dự án và trông vào việc có 
giấy CNQSDĐ để thế chấp vay vốn thì với 
việc dự án bị treo thì sẽ chịu thêm chi phí 
lãi vay. Hoặc trường hợp chủ đầu tư phá 
sản, không có nguồn vốn để đầu tư dự án thì 
cũng không có tiền để trả lại.

Ngoài ra, nhiều người nhầm tưởng đất 
nền dự án là tài sản hình thành tương lai 
nên có thể vay vốn từ các hợp đồng đặt cọc, 
hợp đồng góp vốn. Tuy nhiên, theo khoản 
4 Điều 10 Nghị định 21/2021/NĐ-CP ngày 
19/3/2021 quy định thi hành Bộ luật Dân sự 
về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thì “việc bảo 
đảm thực hiện nghĩa vụ bằng tài sản hình 
thành trong tương lai không áp dụng đối với 
quyền sử dụng đất”.

Có nghĩa là, quyền sử dụng đất hình thành 
trong tương lai không thuộc tài sản bảo đảm 
và không được tham gia giao dịch bảo đảm 
đồng nghĩa với việc quyền sử dụng đất hình 
thành trong tương lai không được thế chấp 
để vay vốn.

Do đó, người mua cần tính toán tài chính 
khi ký hợp đồng và lưu ý các thoả thuận về 
tiến độ thanh toán để tránh tình trạng không 
kịp xoay sở dẫn đến bị phạt cọc, bị phạt lãi 
suất hoặc thanh lý hợp đồng.

Thứ chín, cách giải quyết đối với các 
tranh chấp liên quan hợp đồng mua bán 
đất nền
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Cách 1: Trực tiếp thương lượng với chủ 
đầu tư hoặc bên môi giới để yêu cầu giải 
quyết tranh chấp.

Đây là một trong những cách được thực 
hiện nhiều nhất tuy nhiên hiệu quả không 
cao bởi lẽ người mua thường không nắm 
được những điểm yếu, điểm mạnh của mình 
cũng như bên kia để đưa ra các lý lẽ, căn cứ 
nhằm yêu cầu chủ đầu tư hoặc bên môi giới 
phải chịu trách nhiệm do sự vi phạm nghĩa 
vụ của mình được quy định trong hợp đồng. 
Ưu điểm của cách thức này là đơn giản, dễ 
thực hiện, không tốn nhiều chi phí.

Cách 2: Nhờ bên thứ ba đứng ra hòa giải 
tranh chấp giữa các bên.

Cách thức này là một cách thức khá mới 
mẻ tuy nhiên cũng được rất nhiều người sử 
dụng. Cách thức này mang lại hiệu quả giải 
quyết công việc cao bởi lẽ có bên thứ ba 
đứng giữa để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng 
của các bên, xác định những vấn đề các bên 
còn mâu thuẫn, chưa giải quyết được và đưa 
ra phương án giúp các bên thống nhất để 
giải quyết được vấn đề.

Cách 3: Tố cáo hành vi vi phạm đến cơ 
quan điều tra

Trường hợp các dự án đã đầu tư là dự án 
ma, chưa đủ hoặc không đủ các điều kiện 
chuyển nhượng, bên mua có thể tố cáo đến 
cơ quan điều tra để xử lý. Tuỳ theo tính chất, 
mức độ, hành vi vi phạm có thể bị xử phạt 
vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị 
định số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ về 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
đất đai (mức phạt lên tới 1 tỷ đồng) hoặc 
truy tố trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo 
chiếm đoạt tài sản/tội lạm dụng tín nhiệm 
chiếm đoạt tài sản theo quy định của Bộ luật 
Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Cách 4: Khởi kiện tại Tòa án để giải 
quyết tranh chấp.

Trường hợp các bên không tự thống nhất 
được cách giải quyế hoặc được cơ quan 

điều tra xác định không có dấu hiệu hình 
sự đối với hành vi của chủ đầu tư/bên mua 
giới thì có thể khởi kiện tại Toà án để giải 
quyết tranh chấp. Ưu điểm của cách thức 
này là quyết định của Tòa án về việc giải 
quyết là quyết định có giá trị bắt buộc thi 
hành, trường hợp cố tình trốn tránh nghĩa vụ 
thì sẽ bị cưỡng chế thi hành án. Tuy nhiên, 
thực tế không phải trường hợp nào nhà đầu 
tư cũng có thể nhanh chóng thu hồi lại tiền 
đã bỏ ra cho dù đã thắng kiện tại tòa án, do 
nhiều nguyên nhân, như thủ tục thi hành án 
kéo dài hoặc chủ dự án không còn khả năng 
thực hiện việc thi hành án, cũng có trường 
hợp chủ dự án vẫn còn khả năng thực hiện 
nghĩa vụ của mình nhưng cố tình không hợp 
tác hoặc chây ỳ bất chấp luật pháp.

Cách 5: Yêu cầu Toà án mở thủ tục phá 
sản đối với chủ đầu tư

Việc yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản 
là một trong những biện pháp hiệu quả để 
thu hồi lại vốn góp đầu tư khi chủ dự án 
cố tình chậm trễ việc tiến hành dự án hoặc 
không trả lại vốn góp cho nhà đầu tư. Tuy 
vậy, trước khi bên mua muốn nộp đơn yêu 
cầu mở thủ tục phá sản đối với chủ dự án thì 
phải chứng minh được tư cách chủ nợ của 
mình, đồng thời, chứng minh được chủ dự 
án đang rơi vào điều kiện để mở thủ tục phá 
sản theo quy định.

Về mặt pháp lý đây cũng là một trong các 
giải pháp có khả năng thu hồi lại một phần 
tài sản góp vốn cho bên mua. Tuy nhiên, 
yêu cầu mở thủ tục phá sản cũng sẽ mất rất 
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nhiều thời gian, thông thường có thể kéo dài 
nhiều năm và khả năng thu hồi lại toàn bộ số 
vốn đã góp của nhà đầu tư cũng không cao 
do chủ dự án cũng sẽ đồng thời phải thực 
hiện nghĩa vụ đối với các chủ nợ khác (nếu 
có) khi tiến hành thủ tục phá sản, chưa kể 
các chi phí phát sinh trong quá trình tố tụng 
như phí tòa án, trượt giá…

Thứ mười, cần thiết phải có sự tư vấn, 
hỗ trợ pháp lý của luật sư am hiểu về lĩnh 
vực này

Như các phân tích ở trên, việc mua đất 
nền dự án liên quan tới nhiều quy định pháp 
luật, các điều kiện chuyển nhượng phức 
tạp và riêng biệt, trải qua nhiều công đoạn 
phức tạp, chứa đựng rất nhiều rủi ro. Đồng 
thời, số tiền bỏ ra mua đất nền dự án không 

phải là nhỏ. Do đó, nên có sự tham vấn của 
luật sư, của những người có am hiểu pháp 
luật để đánh giá những rủi ro, tìm cách tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc khi tham gia giao 
dịch, đồng thời hỗ trợ người mua thương 
thảo hợp đồng với chủ đầu tư, phát hiện các 
dự án ma để phòng tránh. Tránh tình trạng 
“mất bò mới lo làm chuồng”, như vậy sẽ 
mang lại hiệu quả cao hơn, không mất nhiều 
thời gian, chi phí hơn khi dính đến các thủ 
tục tố tụng.

Trên đây là 10 điểm cần lưu ý cho bên 
mua khi mua đất nền dự án bất động sản. 
Hi vọng những điều này sẽ hữu ích và giảm 
thiểu được rủi ro khi tham gia đầu tư vào 
lĩnh vực đang phổ biến này.

Luật sư Duyên Trần – Công ty Luật 
FDVN
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Tình huống pháp lý. Chế độ lương và 
BHXH đối với công chức chưa nhận việc 
do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Con tôi trúng tuyển công chức Tổng Cục 
Thuế năm 2020. Có quyết định tuyển dụng 
từ tháng 7 năm 2021, tuy nhiên trong thời 
gian này địa phương tôi bị giãn cách xã hội 
do dịch Covid-19 đến nay nên chưa nhận 
việc được. Nhờ Luật sư tư vấn dùm tôi: vậy 
trong thời gian này con tôi có được hưởng 
lương hay không, thời gian tính bảo hiểm xã 
hội được tính như thế nào. Tôi cảm ơn!

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 ng-
hiên cứu các quy định pháp luật liên quan, 
FDVN có một số trao đổi như sau:

1. Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 
138/2020/NĐ-CP về quyết định tuyển dụng 
và nhận việc quy định: 

“1. Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày người 
trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, 
người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền 
tuyển dụng công chức ra quyết định tuyển 
dụng và gửi quyết định tới người trúng 
tuyển theo địa chỉ đã đăng ký.

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận 
được quyết định tuyển dụng, người được 
tuyển dụng vào công chức phải đến cơ quan 
nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển 
dụng quy định thời hạn khác hoặc được cơ 
quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức 
đồng ý gia hạn.

3. Trường hợp người được tuyển dụng 
vào công chức không đến nhận việc trong 
thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này thì 
người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền 
tuyển dụng công chức hủy bỏ quyết định 
tuyển dụng.”

Theo quy định này, người được tuyển 
dụng vào công chức phải nhận việc trong 
thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được 
quyết định tuyển dụng. Nhưng nếu quyết 
định tuyển dụng có quy định thời hạn khác 
hoặc cơ quan có thẩm quyền đồng ý gia hạn 
thời gian đến nhận việc thì công chức mới 
được tuyển dụng có thể nhận việc sau thời 
hạn 30 ngày. Do vậy người con cần tiến 
hành các thủ tục xin gia hạn và cần nhận 
được sự đồng ý của cơ quan tuyển dụng để 
được nhận việc sau thời hạn 30 ngày này. 
Trường hợp không tiến hành thủ tục gia hạn, 
không có lý do chính đáng, thì theo khoản 3 
Điều 17 Nghị định 138/2020/NĐ-CP, người 
đứng đầu cơ quan tuyển dụng có quyền hủy 
bỏ quyết định tuyển dụng.

2. Do con của Bác chưa tiến hành các thủ 
tục nhận việc nên cơ quan cũng chưa ban 
hành quyết định phân công nhiệm vụ. Do 
đó, thời gian này con của Bác chưa có tên 
trong bảng lương của cơ quan. Sau thời gian 
giãn cách con của Bác có mặt nhận công 
tác, thời điểm này lãnh đạo cơ quan mới có 
quyết định phân công nhiệm vụ, lúc này lãnh 
đạo mới quyết định sẽ trả lương cho con bạn 
từ thời điểm nào, và có được truy lĩnh lương 
thời gian giãn cách xã hội hay không.

Thông thường, con của Bác sẽ được 
hưởng lương cơ bản từ ngày có quyết định 
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tiếp nhận và hưởng đầy đủ các khoản phụ 
cấp, công tác phí, tiền ăn,... từ ngày phân 
công nhiệm vụ cụ thể.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Luật 
bảo hiểm xã hội 2014 quy đinh: “2. Mức 
đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính 
trên cơ sở tiền lương tháng của người lao 
động. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 
được tính trên cơ sở mức thu nhập tháng do 
người lao động lựa chọn.”

Theo quy định tại khoản 1 Điều 189  Luật 
bảo hiểm xã hội 2014 quy đinh về tiền lương 
tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc: “1. 
Người lao động thuộc đối tượng thực hiện 
chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì 
tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là 
tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân 
hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp 
thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên 
nghề (nếu có).”

Như vậy, theo quy định trên thì mức đóng 
bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ 
sở tiền lương tháng của công chức. Theo đó, 
thời gian tính BHXH cũng tính từ ngày có 
quyết định tiếp nhận công chức.

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

Hoàng Trần Ngọc Anh – Công ty Luật 
FDVN

Tình huống pháp lý: Con bán đất của 
bố bị tâm thần có được không?

Em có một mảnh đất ở Thanh Hóa muốn 
bán sổ đỏ mang tên bố em. Nhưng bố em giờ 
bị tâm thần phân liệt nên không đủ hành vi 
dân sự vậy cho hỏi nếu muốn bán thì mình 
cần những giấy tờ thủ tục như thế nào ạ?

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. Theo quy định tại Điều 22 Bộ Luật 
Dân sự 2015, một người bị tâm thần không 
đương nhiên được xác định là người đó đã 
bị mất năng lực hành vi dân sự, mà chỉ được 
xác định là mất năng lực hành vi dân sự khi 
Tòa án ra quyết định tuyên bố người này 
mất năng lực hành vi dân sự dựa trên cơ sở 
kết luận giám định pháp y tâm thần. Khi 
đó, mọi giao dịch dân sự của người này đều 
phải do người đại diện theo pháp luật xác 
lập, thực hiện.

Tại Điều 53 Bộ Luật dân sự 2015 quy 
định có quy định: Trường hợp cha và mẹ 
đều mất năng lực hành vi dân sự hoặc một 
người mất năng lực hành vi dân sự, còn 
người kia không có đủ điều kiện làm người 
giám hộ thì người con cả là người giám hộ; 
nếu người con cả không có đủ điều kiện làm 
người giám hộ thì người con tiếp theo có đủ 
điều kiện làm người giám hộ là người giám 
hộ.

Do đó, bố bạn chỉ được xem là bị mất 
năng lực hành vi dân sự khi có quyết định có 
hiệu lực của Tòa án và các giao dịch dân sự 
của bố bạn sẽ do người đại diện theo pháp 
luật xác lập, thực hiện. Người này có thể là 
mẹ bạn hoặc các con trong gia đình. Trường 
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hợp có tranh chấp về cử người giám hộ thì 
Tòa án sẽ chỉ định. 

 2. Để chuyển nhượng tài sản hiện bố 
bạn đang đứng tên cần tiến hành theo các 
bước sau:

Bước 1: Yêu cầu Tòa án tuyên bố mất 
năng lực hành vi dân sự và chỉ định

Tòa án nhân dân cấp huyện, quận, thành 
phố nơi người bị yêu cầu tuyên bố mất năng 
lực hành vi dân sự có thẩm quyền giải quyết.

Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn yêu cầu tuyên bố một người mất 

năng lực hành vi dân sự (theo mẫu số 01 
Nghị quyết 04/2018/NQ- HĐTP);

- Bản kết luận của cơ quan chuyên 
môn có thẩm quyền và các chứng cứ khác 
để chứng minh người bị yêu cầu bị bệnh tâm 
thần. Nếu không có kết luận của cơ quan 
chuyên môn có thẩm quyền, thì có thể yêu 
cầu Tòa án trưng cầu giám định.

- Tài liệu, chứng cứ chứng minh người 
yêu cầu là người có quyền yêu cầu;

- Giấy khai sinh, CMND, căn cước 
công dân, hộ chiếu, hộ khẩu, giấy đăng ký 
kết hôn, của người bị yêu cầu tuyên bố mất 
năng lực hành vi dân sự.

- Tài liệu khác có liên quan.
Bước 2: Đăng ký giám hộ cho người bị 

tâm thần
Người yêu cầu đăng ký giám hộ nộp tờ 

khai đăng ký giám hộ theo mẫu quy định và 
văn bản cử người giám hộ theo quy định cho 
cơ quan đăng ký hộ tịch (UBND cấp xã).

Thành phần hồ sơ gồm:
- Tờ khai giám hộ theo mẫu;
- Giấy tờ chứng minh điều kiện giám hộ 

đương nhiên (Giấy tờ chứng minh quan hệ 
cha, mẹ, vợ, chồng,…)

- Quyết định của Tòa án về việc quyết 
định người giám hộ;

- Chứng minh thư và sổ hộ khẩu của 
người yêu cầu giám hộ. 

- Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ giấy tờ nếu thấy đủ điều kiện 
thì công chức tư pháp- hộ tích ghi vào Sổ hộ 
tịch và cùng người đi đăng ký giám hộ vào 
Sổ hộ tịch, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân xã cấp trích lục cho người yêu cầu. 

(Theo quy định tại Điều 20, Điều 21 Luật 
hộ tịch 2014). 

Tuy nhiên, do bạn muốn bán đất nên 
theo quy định tại Khoản 1 Điều 59 Bộ luật 
Dân sự thì việc bán tài sản có giá trị lớn của 
người được giám hộ (tức bố bạn) phải được 
sự đồng ý của người giám sát việc giám 
hộ. Người giám sát là người thân thích của 
người giám hộ như: vợ, cha, mẹ, con của 
người được giám hộ và phải đăng ký tại 
UBND cấp xã nơi cư trú của người được 
giám hộ nếu giám sát việc giám hộ liên quan 
đến quản lý tài sản. 

Sau khi thực hiện hết các bước đăng ký 
trên thì bạn có thể tiến hành chuyển nhượng 
đất đai của người bố bị mất năng lực hành 
vi dân sự.

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

Nguyễn Vân Anh – Công ty Luật FDVN

Tình huống pháp lý: Có được kết hôn 
khi hai nhà đã là thông gia?

Tôi và bạn gái yêu nhau được 4 năm. 
Nhưng gia đình không cho phép cưới vì chú 
ruột của cô ấy kết hôn với chị ruột tôi. Tức 
là nếu lấy nhau thì bố tôi sẽ là thông gia của 
cả ông nội và bố cô ấy. Vậy tôi và bạn gái 
có cưới nhau được không? Mong luật sư 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:
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*Hình ảnh minh họa: Nguồn internet

Căn cứ tại điểm d, Khoản 2, Điều 5 Luật 
Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định một 
trong các trường hợp cấm kết hôn là: “Kết 
hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa 
những người cùng dòng máu về trực hệ; 
giữa những người có họ trong phạm vi ba 
đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa 
người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, 
cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, 
cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với 
con riêng của chồng;”

Căn cứ tại Khoản 18, Điều 3, Luật Hôn 
nhân và Gia đình 2014 quy định: “Những 
người có họ trong phạm vi ba đời là những 
người cùng một gốc sinh ra gồm cha mẹ 
là đời thứ nhất; anh, chị, em cùng cha mẹ, 
cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời 
thứ hai; anh, chị, em con chú, con bác, con 
cô, con cậu, con dì là đời thứ ba.”

Đồng thời, Tại điểm c.3 mục 1 Nghị 
quyết 02/2000/NQ-HĐTP của Hội đồng 
thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng 
dẫn áp dụng một số quy định của Luật hôn 
nhân và gia đình năm 2000 hướng dẫn như 
sau : “Giữa những người cùng dòng máu về 
trực hệ là giữa cha mẹ với con, giữa ông, 
bà với cháu nội, cháu ngoại. Giữa những 
người có họ trong phạm vi 3 đời là những 
người cùng một gốc sinh ra: cha mẹ là đời 

thứ nhất, anh chị em cùng cha mẹ, cùng cha 
khác mẹ cùng mẹ khác cha là đời thứ hai, 
anh chị em con chú, con bác, con cô, con 
cậu, con dì là đời thứ ba”.

Với các quy định nêu trên xét thấy,bạn 
và bạn gái không cùng dòng máu về trực 
hệ, và không cùng họ trong phạm vi 3 đời. 
Do đó, miễn bạn không phạm vào các quy 
định cấm khi kết hôn tại Khoản 2, Điều 5 
Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 và đáp ứng 
được các quy định về điều kiện kết hôn tại 
Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 thì 
bạn và bạn gái vẫn có thể kết hôn hợp pháp.

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

Hồ Như Thuyết – Công ty Luật FDVN
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