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PHẦN IPHẦN I

PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAIPHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI



Khái niệm phápKhái niệm pháp luật bất động sảnluật bất động sản

�� Khái niệm bất động sản:Khái niệm bất động sản:
Bất động sản là các tài sản không di dời Bất động sản là các tài sản không di dời 
được bao gồm:được bao gồm:

-- Đất đai;Đất đai;-- Đất đai;Đất đai;
-- Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất 

đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công 
trình xây dựng đó;trình xây dựng đó;

-- CCác tài sản khác gắn liền với đất đai;ác tài sản khác gắn liền với đất đai;
-- Các tài sản khác do pháp luật quy định.Các tài sản khác do pháp luật quy định.



Khái niệm phKhái niệm phápáp luật bất động sảnluật bất động sản

�� Khái niệm phápKhái niệm pháp luậtluật bất động sản:bất động sản:

�� LLà tập hợp các văn bản quy phạm pháp luật à tập hợp các văn bản quy phạm pháp luật 
do Nhà nước ban hành;do Nhà nước ban hành;do Nhà nước ban hành;do Nhà nước ban hành;

�� Là hệ thống các quy phạm pháp luật điều Là hệ thống các quy phạm pháp luật điều 
chỉnh các nhóm quan hệ pháp luật liên quan chỉnh các nhóm quan hệ pháp luật liên quan 
đến đất đai, nhà ở và công trình gắn liền với đến đất đai, nhà ở và công trình gắn liền với 
đất, hoạt động kinh doanh bất động sản.đất, hoạt động kinh doanh bất động sản.



Khái niệm phKhái niệm phápáp luật bất động sảnluật bất động sản

�� Các bộ phận của phápCác bộ phận của pháp luậtluật bất động bất động 
sản:sản:

�� PhPháp luật về đất đai;áp luật về đất đai;
�� PhPháp luật về thuế thu nhập từ chuyển áp luật về thuế thu nhập từ chuyển �� PhPháp luật về thuế thu nhập từ chuyển áp luật về thuế thu nhập từ chuyển 

quyền sử dụng đất, thuế nhà đất;quyền sử dụng đất, thuế nhà đất;
�� Pháp luật về nhà ở;Pháp luật về nhà ở;
�� Pháp luật về kinh doanh bất động sản;Pháp luật về kinh doanh bất động sản;
�� Pháp luật về đăng ký bất động sản (sắp Pháp luật về đăng ký bất động sản (sắp 

ban hành).ban hành).



VBPL vVBPL vềề bất động sảnbất động sản

�� Luật đất đai Luật đất đai 20032003;;
�� Nghị định Nghị định 181181//20042004/NĐ/NĐ--CP về thi hành Luật Đất đai do Chính phủ ban CP về thi hành Luật Đất đai do Chính phủ ban 

hành;hành;
�� Nghị định số Nghị định số 1717//20062006/NĐ/NĐ--CP về việc thi hành Luật Đất đai;CP về việc thi hành Luật Đất đai;
�� Nghị định số Nghị định số 8484//20072007/NĐ/NĐ--CP về việc quy định bổ sung về việc cấp Giấy CP về việc quy định bổ sung về việc cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng 
đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi 
đất và giải quyết khiếu nại về đất đai do Chính phủ ban hành;đất và giải quyết khiếu nại về đất đai do Chính phủ ban hành;

�� Nghị định số Nghị định số 197197//20042004/NĐ/NĐ--CP về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi CP về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi �� Nghị định số Nghị định số 197197//20042004/NĐ/NĐ--CP về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi CP về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi 
Nhà nước thu hồi đất do Chính phủ ban hành;Nhà nước thu hồi đất do Chính phủ ban hành;

�� Nghị định số Nghị định số 198198//20042004/NĐ/NĐ--CP về việc thu tiền sử dụng đất do Chính phủ CP về việc thu tiền sử dụng đất do Chính phủ 
ban hành;ban hành;

�� Nghị định số Nghị định số 188188//20042004/NĐ/NĐ--CP về phương pháp xác định giá đất và CP về phương pháp xác định giá đất và 
khung giá các loại đất do Chính Phủ ban hành;khung giá các loại đất do Chính Phủ ban hành;

�� NghNghị địnhị định 123123//20072007/NĐ/NĐ--CP sửa đổi bổ sung nghị định CP sửa đổi bổ sung nghị định 188188//20042004/NĐ/NĐ--CPCP
�� Nghị định số Nghị định số 1313//20062006/NĐ/NĐ--CP về việc xác định giá trị quyền sử dụng đất CP về việc xác định giá trị quyền sử dụng đất 

để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất do Chính phủ ban hành;thu tiền sử dụng đất do Chính phủ ban hành;



VBPL vVBPL vềề bất động sảnbất động sản
�� Luật nhà ở 2005;Luật nhà ở 2005;
�� Nghị định số 90/2006/NĐNghị định số 90/2006/NĐ--CP về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành CP về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

Luật Nhà ở do Chính phủ ban hành;Luật Nhà ở do Chính phủ ban hành;
�� Nghị định số 153/2007/NĐNghị định số 153/2007/NĐ--CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

Luật Kinh doanh Bất động sản do Chính phủ ban hành;Luật Kinh doanh Bất động sản do Chính phủ ban hành;
�� Pháp lệnh số 34Pháp lệnh số 34--L/CTN về thuế nhà đất do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban L/CTN về thuế nhà đất do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban 

hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thuế Nhà, Đất.hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thuế Nhà, Đất.
�� Luật số 38/2009/QH12 do Quốc hội ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều Luật số 38/2009/QH12 do Quốc hội ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bảncủa các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản
� Luật số 34/2009/QH12 do Quốc hội ban hành để sửa đổi, bổ sung điều 126 của 

Luật nhà ở và điều 121 của Luật đất đai
Luật số 24/2008/QH12 về việc quốc tịch Việt Nam do Quốc hội ban hành� Luật số 24/2008/QH12 về việc quốc tịch Việt Nam do Quốc hội ban hành

� Nghị định số 51/2009/NĐ-CP do Chính phủ ban hành để hướng dẫn thi 
hành một số điều của Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 
năm 2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước 
ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam



KHÁI QUÁT VỀ PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAIKHÁI QUÁT VỀ PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

Khái niệm luật Đất đaiKhái niệm luật Đất đai
Chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đaiChế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai
Người sử dụng đấtNgười sử dụng đấtNgười sử dụng đấtNgười sử dụng đất
Phân loại đất và thời hạn sử dụng đấtPhân loại đất và thời hạn sử dụng đất



Khái niệm luật đất đaiKhái niệm luật đất đai

�� Là văn bản luật được QH thông quaLà văn bản luật được QH thông qua
�� Là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp Là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp 

luật của nước taluật của nước ta
�� Là tổng hợp các quy phạm pháp luật nhằm điều Là tổng hợp các quy phạm pháp luật nhằm điều 

chỉnh những quan hệ đất đai hình thành trong chỉnh những quan hệ đất đai hình thành trong 
quá trình chiếm hữu, sử dụng và định đoạt, quá trình chiếm hữu, sử dụng và định đoạt, 
nhằm sử dụng đất đai có hiệu quả vì lợi ích đất nhằm sử dụng đất đai có hiệu quả vì lợi ích đất 
nước và người sử dụng.nước và người sử dụng.



Chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đaiChế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai

sở hữu 

Toàn dân

Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu

Gián 

tiếp sở hữu 
đất đai

Quyền chiếm hữu
Quyền 
sử dụng

Quyền 
định đoạt

Người sử dụng đất

Trực 
tiếp



CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN GIAO ĐẤT, CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN GIAO ĐẤT, 
CHO THUÊ ĐẤTCHO THUÊ ĐẤT

Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao đất có thu tiền sử dụng đất

HÌNH THỨC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT

Giao đất có thu tiền sử dụng đất

Thuê đất thu tiền thuê một lần

Thuê đất thu tiền thuê hàng năm



CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN GIAO ĐẤT, CHO CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN GIAO ĐẤT, CHO 
THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SDĐTHUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SDĐ

CĂN CỨ ĐỂ GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SDĐ

1. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch xây 
dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt;được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt;

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin 
giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.



Nhà nước giao đất không thu tiền SDĐNhà nước giao đất không thu tiền SDĐ

Hộ gia 
đình, cá 

nhân

Tổ chức Đơn vị vũ 
trang

HTX nông 
nghiệp

Xây 
dựng 
nhà ở 

CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN GIAO ĐẤT, CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN GIAO ĐẤT, 
CHO THUÊ ĐẤTCHO THUÊ ĐẤT

nhân

Trực tiếp lao 
động nông 
nghiệp …

Trong hạn 
mức quy 

định

Nghiên 
cứu, thực 

nghiệm

Nông nghiệp, 
lâm nghiệp, 
thủy sản ..

Sản xuất 
kết hợp 

nhiệm vụ 
QP, an ninh

nhà ở 
phục vụ 
tái định 
cư theo 
dự án 

của Nhà 
nước

Đất phục 
vụ cho 

SX nông 
nghiệp, 

XD trụ sở



Nhà nước giao đất không thu tiền SDĐNhà nước giao đất không thu tiền SDĐ

�Người sử dụng đất rừng phòng hộ; đất rừng đặc dụng; 
�Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp 
quy định tại Điều 88 của Luật này; 
�Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; 

CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN GIAO ĐẤT, CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN GIAO ĐẤT, 
CHO THUÊ ĐẤTCHO THUÊ ĐẤT

�Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; 
�Đất giao thông, thuỷ lợi; 
�Đất xây dựng các công trình văn hoá, y tế, giáo dục và đào 
tạo, thể dục thể thao phục vụ lợi ích công cộng và các công 
trình công cộng khác không nhằm mục đích kinh doanh; 
�Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa; 
�Cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp; cơ sở tôn giáo 
sử dụng đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 99 của Luật này 



Nhà nước giao đất có thu tiền SDĐNhà nước giao đất có thu tiền SDĐ

Hộ gia đình, 
cá nhân

tổ chức 
kinh tế

tổ chức kinh tế, hộ gia 
đình, cá nhân

CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN GIAO ĐẤT, CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN GIAO ĐẤT, 
CHO THUÊ ĐẤTCHO THUÊ ĐẤT

Đất ở
Xây dựng 

nhà ở

Bán hoặc 
cho thuê

Mặt bằng 
XD cơ sở 

SX-KD

Xây dựng 
công trình 
công cộng

Kinh doanh



Nhà nước giao đất có thu tiền SDĐNhà nước giao đất có thu tiền SDĐ

Tổ chức kinh tế Người VN định cư 
ở nước ngoài

CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN GIAO ĐẤT, CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN GIAO ĐẤT, 
CHO THUÊ ĐẤTCHO THUÊ ĐẤT

Đất

SX nông nghiệp, 
lâm nghiệp, thủy 

sản, làm muối

Thực hiện dự 
án đầu tư

Chuyển 
nhượng hoặc 

cho thuê

Xây dựng 
kết cấu hạ 

tầng



Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê hàng nămNhà nước cho thuê đất thu tiền thuê hàng năm

Hộ gia đình, cá nhân

Trự
c tiếp sx

Kinh doanh
CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN GIAO ĐẤT, CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN GIAO ĐẤT, 

CHO THUÊ ĐẤTCHO THUÊ ĐẤT

Sản xuất 
nông 

nghiệp …

Mặt bằng 
XD cơ sở 

SX-KD

Hoạt động 
khoáng sản

Đất SX 
nông 

nghiệp 
Ngoài 

hạn mức
Trự

c tiếp sx

Sản 
xuất 

VLXD, 
đồ 

gốm

Xây 
dựng 
CTCC

Kinh doanh



Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê hàng năm Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê hàng năm 

Tổ chức kinh tế/Người VN định cư ở NN/Tổ chức, Cá nhân NN

Kinh doanh

Bán/ cho thuê
CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN GIAO ĐẤT, CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN GIAO ĐẤT, 

CHO THUÊ ĐẤTCHO THUÊ ĐẤT

Sản xuất 
nông 

nghiệp …

Mặt bằng 
XD cơ sở 

SX-KD

Hoạt 
động 

khoáng 
sản, 
Sản 
xuất 

VLXD, 
đồ gốm

Xây 
dựng 
nhà ở

Dự án 
đầu tư

Xây 
dựng 
CTCC

Kinh doanh

Chuyển 
nhượng hoặc 

cho thuê

Xây dựng 
kết cấu hạ 

tầng

Bán/ cho thuê



�� Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất: Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất: 

- Tổ chức;

- Người VN định cư ở 
nước ngoàiUBND cấp tỉnh

giao đất, thuê đất

CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN GIAO ĐẤT, CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN GIAO ĐẤT, 
CHO THUÊ ĐẤTCHO THUÊ ĐẤT

nước ngoài

- Tổ chức, cá nhân 
nước ngoài

UBND cấp tỉnh

Hộ gia đình, cá nhânUBND cấp Huyện
giao đất, thuê đất



QUY ĐỊNH MỚI VỀ GIẤY CHỨNG NHẬNQUY ĐỊNH MỚI VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN

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

Tên gọi mới:

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

Quy định chung:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một 
loại thống nhất trong cả nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát 
hành; đối với nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền chỉ xác nhận quyền sở hữu vào Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy 
định tại khoản này khi có yêu cầu của chủ sở hữu. 





QUY ĐỊNH MỚI VỀ GIẤY CHỨNG NHẬNQUY ĐỊNH MỚI VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu 
nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, 
Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo 
quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về 
xây dựng và pháp luật về dân sự trước ngày 01 tháng 8 năm 2009 vẫn 
có giá trị pháp lý và không phải đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử 

Quy định chung:

có giá trị pháp lý và không phải đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo 
quy định của Luật này; trường hợp người đã được cấp giấy chứng 
nhận có nhu cầu cấp đổi thì được đổi sang loại giấy mới theo quy định 
của Luật này và không phải nộp lệ phí 



QUY ĐỊNH MỚI VỀ GIẤY CHỨNG NHẬNQUY ĐỊNH MỚI VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN

Khi chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn 
liền với đất thì người nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài 
sản khác gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định 
của pháp luật.
Trường hợp chưa được cấp một trong các loại giấy chứng nhận quy 

Quy định chung:

Trường hợp chưa được cấp một trong các loại giấy chứng nhận quy 
định tại khoản này thì thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo 
quy định của pháp luật. 



QUY ĐỊNH MỚI VỀ GIẤY CHỨNG NHẬNQUY ĐỊNH MỚI VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN

1. Giấy chứng nhận được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo từng 
thửa đất. Trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất 
nông nghiệp trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm 
muối tại cùng một xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu thì được cấp 
một Giấy chứng nhận chung cho các thửa đất đó.

Nguyên tắc cấp giấy:

một Giấy chứng nhận chung cho các thửa đất đó.

2. Thửa đất có nhiều người sử dụng đất, nhiều chủ sở hữu nhà ở, tài 
sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận được cấp cho từng 
người sử dụng đất, từng chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với 
đất.



QUY ĐỊNH MỚI VỀ GIẤY CHỨNG NHẬNQUY ĐỊNH MỚI VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN

3. Giấy chứng nhận được cấp cho người đề nghị cấp giấy sau khi 
đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến cấp Giấy chứng 
nhận, trừ trường hợp không phải nộp hoặc được miễn hoặc 
được ghi nợ theo quy định của pháp luật; trường hợp Nhà nước 

Nguyên tắc cấp giấy:

được ghi nợ theo quy định của pháp luật; trường hợp Nhà nước 
cho thuê đất thì Giấy chứng nhận được cấp sau khi người sử 
dụng đất đã ký hợp đồng thuê đất và đã thực hiện nghĩa vụ tài 
chính theo hợp đồng đã ký.



QUY ĐỊNH MỚI VỀ GIẤY CHỨNG NHẬNQUY ĐỊNH MỚI VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN

1. Việc chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác 
gắn liền với đất chỉ thực hiện đối với thửa đất thuộc trường hợp được 
chứng nhận quyền sử dụng theo quy định của pháp luật.

2. Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là tài sản 
gắn liền với đất) thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức, hộ gia 

Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được chứng nhận quyền sở hữuNhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được chứng nhận quyền sở hữuNhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được chứng nhận quyền sở hữuNhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được chứng nhận quyền sở hữu

gắn liền với đất) thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức, hộ gia 
đình, cá nhân trong nước; cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư 
ở nước ngoài; tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài được chứng 
nhận quyền sở hữu vào Giấy chứng nhận bao gồm nhà ở, công trình 
xây dựng, cây lâu năm và rừng sản xuất là rừng trồng.



QUY ĐỊNH MỚI VỀ GIẤY CHỨNG NHẬNQUY ĐỊNH MỚI VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN

Giấy chứng nhận gồm những nội dung chính sau:

1. Quốc hiệu, Quốc huy, tên của Giấy chứng nhận “Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 
đất”;

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

Nội dung giấy chứng nhận:Nội dung giấy chứng nhận:Nội dung giấy chứng nhận:Nội dung giấy chứng nhận:

2. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 
đất;

3. Thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

4. Sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

5. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận.



- Giấy chứng nhận được cấp theo từng thửa đất. 

- Trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ và chồng thì 
giấy chứng nhận phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng. 

- Trường hợp thửa đất có nhiều cá nhân, hộ gia đình, tổ chức cùng sử 
dụng thì giấy chứng nhận được cấp cho từng cá nhân, từng hộ gia đình, 
từng tổ chức đồng quyền sử dụng. 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC VỀ GIẤY CHỨNG NHẬNMỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN

từng tổ chức đồng quyền sử dụng. 

- Trường hợp thửa đất thuộc quyền sử dụng chung của cộng đồng dân 
cư thì giấy chứng nhận được cấp cho cộng đồng dân cư và trao cho 
người đại diện hợp pháp của cộng đồng dân cư đó.

- Trường hợp thửa đất thuộc quyền sử dụng chung của cơ sở tôn giáo 
thì giấy chứng nhận được cấp cho cơ sở tôn giáo và trao cho người có 
trách nhiệm cao nhất của cơ sở tôn giáo đó.



QUY ĐỊNH MỚI VỀ GIẤY CHỨNG NHẬNQUY ĐỊNH MỚI VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư; tổ 
chức, cá nhân nước ngoài.

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận:Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận:Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận:Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận:

chức, cá nhân nước ngoài.

2. Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử 
dụng đất ở.

3. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được ủy quyền 
cho cơ quan quản lý tài nguyên và môi trường cùng cấp. 



QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤTQUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

�� Khái niệmKhái niệm: Ng: Ngườiười sử dụng đất là những tổ sử dụng đất là những tổ 
chức, hộ gia đình, cá nhân, người nước chức, hộ gia đình, cá nhân, người nước 
ngoài (gọi tắt là người sử dụng đất) được ngoài (gọi tắt là người sử dụng đất) được 

Khái niệm và phân loạiKhái niệm và phân loại

ngoài (gọi tắt là người sử dụng đất) được ngoài (gọi tắt là người sử dụng đất) được 
Nhà Nước thNhà Nước thông qua các cơ quan Nhà ông qua các cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyền cho phép sử dụng nước có thẩm quyền cho phép sử dụng 
đất.đất.



�� PhânPhân loạiloại::(1.5đ)(1.5đ)

chủ thể

Các Cơ 
quan NN

Tổ chức 
trong nước

Các Tổ chức 
CT-XH

Các Đơn vị 
LLVT

Người VN
định cư 
ở NN

QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤTQUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

chủ thể
sử dụng

đất

LLVT

Các tổ chức 
kinh tế

Hộ gia đình
Cá nhân

Người nước 
ngoài

Tổ chức NN có 
chức năng ngoại 

giao

Tổ chức, cá nhân 
NN thực hiện dự 

án đầu tư

Khác 



QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN CỦA QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN CỦA 
NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤTNGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT



Quy định về quyền của NSD đấtQuy định về quyền của NSD đất

Tổ chức được NN giao đất không thu tiền SDĐ

Không được quyền

Chuyển Chuyển Tăng Cho -thế 

tổ chức 
kinh tế

Được 

(Điều 109 Luật ĐĐ)

Chuyển 
đổi

Chuyển 
nhượng

Tăng 
cho

Cho 
thuê

-thế 
chấp

-bảo 
lãnh

-góp 
vốn

Được 
quyền

Định đoạt 
tài sản trên 
đất không 
có nguồn 

gốc từ vốn 
NSNN



Tổ chức kinh tế được NN giao đất có thu tiền SDĐ

Được quyền

Chuyển Tăng Cho -thế 

tổ chức 
kinh tế

tiền SDĐ có 

(Điều 110 Luật ĐĐ)

Quy định về quyền của NSD đấtQuy định về quyền của NSD đất

Chuyển 
nhượng

Tăng 
cho

Cho 
thuê

-thế 
chấp

-bảo 
lãnh

-góp 
vốn

tiền SDĐ có 
nguồn gốc từ 

NSNN

Quyền và nghĩa 
vụ như trường 
hợp không thu 

tiền SDĐ



Tổ chức kinh tế sử dụng đất thuê

Được quyền

thế chấp, Bán tài sản, Cho thuê lại đất đã 

(Điều 111 Luật ĐĐ)

Quy định về quyền của NSD đấtQuy định về quyền của NSD đất

thế chấp, 
bảo lãnh 

bằng tài sản 
của mình 
trên đất

Bán tài sản, 
góp vốn 

bằng tài sản 
của mình 
trên đất

Cho thuê lại đất đã 
có kết cấu hạ tầng 
trong trường hợp 

đầu tư kinh doanh 
kết cấu hạ tầng 
KCN, KCNC, KKT 



Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không phải là đất thuê

Được quyền
(Điều 113 Luật ĐĐ)

Quy định về quyền của NSD đấtQuy định về quyền của NSD đất

Chuyển đổi, 
chuyển nhượng 

quyền SDĐ

Thuê quyền 
sử dụng đất 

(QSDĐ)

Thừa kế, 
tăng cho 

QSDĐ

thế chấp, 
bảo lãnh, 
góp vốn 

bằng QSDĐ



Hộ gia đình, cá nhân được Nhà Nước cho thuê đất

Được quyền
(Điều 114 Luật ĐĐ)

Quy định về quyền của NSD đấtQuy định về quyền của NSD đất

Định đoạt tài 
sản của mình 
trên đất thuê

thế chấp, 
bảo lãnh 

bằng tài sản 
của minh 
trên đất 

thuê

Góp vốn bằng tài 
sản của minh trên 
đất thuê trong thời 

hạn thuê đất để hợp 
tác SX-KD



Người VN định cư ở NN thực hiện dự án đầu tư tại VN được 
Nhà Nước giao đất có thu tiền SDĐ

Được quyền

(khoản 1, Điều 119 Luật ĐĐ)

Quy định về quyền của NSD đấtQuy định về quyền của NSD đất

Chuyển 
nhượng

Tăng 
cho

Cho 
thuê

-thế chấp

-bảo lãnh

-góp vốn



Người VN định cư ở NN, tổ chức, cá nhân nước ngoài thực 
hiện dự án đầu tư tại VN được Nhà Nước cho thuê đất

(khoản 2,3 Điều 119 Luật ĐĐ)

Trả tiền thuê đất hàng năm Trả tiền thuê đất một lần

thế Bán tài Cho thuê Chuyển Cho thế chấp, 

Quy định về quyền của NSD đấtQuy định về quyền của NSD đất

thế 
chấp, 
bảo 

lãnh, 
góp vốn 
bằng tài 
sản của 

mình 
trên đất

Bán tài 
sản của 

mình 
trên 
đất

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

doanh nhà ở

Chuyển 
nhượng 
QSD đất 
thuê và 
tài sản 

trên đất

Cho 
thuê 

lại

thế chấp, 
bảo lãnh, 
góp vốn

Bán hoặc cho thuê 
nhà ở trong trường 

hợp đầu tư kinh 
doanh nhà ở



Phân loại đất và thời hạn sử dụng đấtPhân loại đất và thời hạn sử dụng đất
Phân loại đấtPhân loại đất

�� Đất nông nghiệp :Đất nông nghiệp :
-- Đất trồng cây hàng năm; đất trồng cây lâu Đất trồng cây hàng năm; đất trồng cây lâu 

năm; đất chuyên trồng lúa nước;năm; đất chuyên trồng lúa nước;
-- Đất nuôi trồng thủy sản; đất làm muối;Đất nuôi trồng thủy sản; đất làm muối;-- Đất nuôi trồng thủy sản; đất làm muối;Đất nuôi trồng thủy sản; đất làm muối;
-- Đất rừng sản xuất; đất rừng phòng hộ; đất Đất rừng sản xuất; đất rừng phòng hộ; đất 

rừng đặc dụng;rừng đặc dụng;
-- Các loại đất khác.Các loại đất khác.



Phân loại đất và thời hạn sử dụng đấtPhân loại đất và thời hạn sử dụng đất
Phân loại đấtPhân loại đất

Đất phi nông nghiệp :Đất phi nông nghiệp :
-- Đất ở tại nông thôn; đất ở tại đô thị;Đất ở tại nông thôn; đất ở tại đô thị;
-- Đất xây dựng khu chung cư;Đất xây dựng khu chung cư;
-- Đất sử dụng để chỉnh trang, phát triển…Đất sử dụng để chỉnh trang, phát triển…
Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình -- Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình 
sự nghiệp;sự nghiệp;

-- Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an 
ninh;ninh;

-- Đất khu công nghiệp; khu công nghệ cao; Đất khu công nghiệp; khu công nghệ cao; 
khu kinh tế;khu kinh tế;

-- Đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản Đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản 
xuất kinh doanh;xuất kinh doanh;



Phân loại đất và thời hạn sử dụng đấtPhân loại đất và thời hạn sử dụng đất
Phân loại đấtPhân loại đất

Đất phi nông nghiệp :Đất phi nông nghiệp :
-- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản;Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản;
-- Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm;Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm;
-- Đất sử dụng vào mục đích công cộng;Đất sử dụng vào mục đích công cộng;-- Đất sử dụng vào mục đích công cộng;Đất sử dụng vào mục đích công cộng;
-- Đất xây dựng các công trình công cộng có Đất xây dựng các công trình công cộng có 

hành lang bảo vệ an toàn;hành lang bảo vệ an toàn;
-- Đất có di tích lịch sử Đất có di tích lịch sử -- văn hóa;văn hóa;
-- Đất do cơ sở tôn giáo sử dụng;Đất do cơ sở tôn giáo sử dụng;
-- Đất làm nghĩa trang;Đất làm nghĩa trang;
-- Các loại đất khác.Các loại đất khác.



Phân loại đất và thời hạn sử dụng đấtPhân loại đất và thời hạn sử dụng đất
Thời hạn sử dụng đấtThời hạn sử dụng đất

Thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài: Đất ở, Đất SXKD của 
hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định; Đất XD trụ sở 
cơ quan; Đất an ninh quốc phòng; Đất tôn giáo; Đất công 
trình công cộng.trình công cộng.

Thời hạn sử dụng 20 năm: Đất trồng cây hàng năm; Đất 
nuôi trồng thủy sản; Đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn sử dụng 50 năm: Đất trồng cây lâu năm; Đất 
rừng sản xuất của hộ gia đình, cá nhân.



Phân loại đất và thời hạn sử dụng đấtPhân loại đất và thời hạn sử dụng đất
Thời hạn sử dụng đấtThời hạn sử dụng đất

Thời hạn sử dụng theo DAĐT hoặc đơn xin giao 
đất, thuê đất nhưng tối đa không quá 50 năm: 

Tổ chức kinh tế để sử dụng vào mục đích sản xuất nông Tổ chức kinh tế để sử dụng vào mục đích sản xuất nông 
nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối; tổ 
chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng đất làm 
mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; tổ chức 
kinh tế để thực hiện các dự án đầu tư; người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài để 
thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam 



Phân loại đất và thời hạn sử dụng đấtPhân loại đất và thời hạn sử dụng đất

Thời hạn sử dụng theo DAĐT hoặc đơn xin giao đất, 
thuê đất nhưng tối đa không quá 70 năm: dự án có vốn 
đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn 
có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện 

Thời hạn sử dụng đấtThời hạn sử dụng đất

có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện 
kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài.

Thời hạn sử dụng không quá 99 năm: Thuê đất để XD trụ 
sở làm việc của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.



Chuyển mục đích sử dụng đấtChuyển mục đích sử dụng đất

Các trường hợp chuyển mục đích SDĐ phải được phép của Nhà nướcCác trường hợp chuyển mục đích SDĐ phải được phép của Nhà nước

Đất chuyên trồng 
lúa nước

Đất trồng cây lâu năm, đất 
trồng rừng, thủy sản

Đất rừng đặc 
dụng, phòng hộ

Mục đích khác
dụng, phòng hộ

Mục đích khác

Nông nghiệp Phi nông nghiệp ( cả đất ở)

Đất phi nông nghiệp 
không thu tiền SDĐ

Đất phi nông nghiệp có 
thu tiền SDĐ

Đất phi nông nghiệp 
không phải đất ở

Đất ở



� Giá đất:: hay còn gọi là hay còn gọi là giá quyền sử dụng đấtgiá quyền sử dụng đất là là 
số tiền tính trên một đơn vị diện tích đất do Nhà số tiền tính trên một đơn vị diện tích đất do Nhà 
nước quy định hoặc được hình thành trong giao nước quy định hoặc được hình thành trong giao 
dịch về quyền sử dụng đất.dịch về quyền sử dụng đất.

� Giá trị quyền sử dụng đất: là giá trị bằng tiền : là giá trị bằng tiền 

Giá đấtGiá đất

� Giá trị quyền sử dụng đất: là giá trị bằng tiền : là giá trị bằng tiền 
của quyền sử dụng đất đối với một diện tích đất của quyền sử dụng đất đối với một diện tích đất 
xác định trong thời hạn sử dụng đất xác định. xác định trong thời hạn sử dụng đất xác định. 

� Tiền sử dụng đất: là số tiền mà người sử dụng 
đất phải trả trong trường hợp được Nhà nước 
giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với một diện 
tích đất xác định.



Giá đất hình thành trong trường hợp sau:
Giá đấtGiá đất

Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh 

quy định

Đấu giá QSD đất

Nghĩa vụ tài chính 
đối Nhà nước

Bồi thường khi 
Nhà nước thu hồi 
đất

Đấu giá QSD đất

Đấu thầu dự án 
có SDĐ

Thỏa thuận

Giá 
đất Đền bù khi giải 

tỏa mặt bằng thực 
hiện dự án đầu tư

Chuyển nhượng

………..



Giá đất do Nhà nước quy định:
Giá đấtGiá đất

Thuế thu nhập DN từ chuyển 
quyền sử dụng đất

Giá 
đất do 

Nhà 

Thuế TNCN từ chuyển quyền SDĐ

Tiền sử dụng đấtCăn cứNhà 
nước 
quy 
định

Tiền sử dụng đất

Tiền thuê đất khi Nhà nước 
cho thuê đất

Lệ phí trước bạ

Tiền bồi thường khi nhà nước 
thu hồi đất

Căn cứ



PHẦN IIPHẦN II

PHÁP LUẬT VỀ NHÀ ỞPHÁP LUẬT VỀ NHÀ Ở



Quyền sở hữu nhà ởQuyền sở hữu nhà ở
�� ChủChủ sởsở hữuhữu nhànhà ởở

LàLà tổtổ chứcchức, , cácá nhânnhân tạotạo lậplập hợphợp pháppháp nhànhà ở; ở; 
trườngtrường hợphợp chủchủ sởsở hữuhữu nhànhà ở ở cócó yêuyêu cầucầu thìthì
cơcơ quanquan nhànhà nướcnước cócó thẩmthẩm quyềnquyền cấpcấp giấygiấy
chứngchứng nhậnnhận quyềnquyền sởsở hữuhữu đốiđối vớivới nhànhà ở ở chocho
họhọ..họhọ..

Đối tượng 
được sở 
hữu nhà ở

Tổ chức, cá nhân 
trong nước

Người Việt Nam định 
cư ở nước ngoài 

Tổ chức, cá 
nhân nước ngoài 

Nơi đăng ký 
kinh doanh, nơi 
ĐK hộ khẩu

Có điều kiện

Có điều kiện

Không phụ thuộc



Quyền sở hữu nhà ởQuyền sở hữu nhà ở
�� Quyền sở hữu nhà ở của Quyền sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân tổ chức, cá nhân 
nước ngoàinước ngoài ((Nghị quyết 19 Nghị quyết 19 -- QHQH))

Đối 
tượng 

Cá nhân nước ngoài có đầu 
tư trực tiếp tại Việt Nam 

Cá nhân nước ngoài được 

Cá nhân nước ngoài có công 
đóng góp cho Việt Nam 

tượng 
được 

sở hữu 
nhà ở

Cá nhân nước ngoài được 
thuê giữ chức danh quản lý 

trong doanh nghiệp hoạt 
động tại VN

Người có kiến thức, kỹ năng đặc biệt mà Việt Nam có nhu cầu 

Người đang làm việc trong lĩnh vực 
kinh tế - xã hội có trình độ đại học 

hoặc tương đương trở lên 

Cá nhân nước ngoài kết hôn 
với công dân Việt Nam 

Doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài không có chức năng 

kinh doanh BĐS



Quyền sở hữu nhà ởQuyền sở hữu nhà ở
�� Điều kiện để tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua Điều kiện để tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua 

và sở hữu nhà ở tại Việt Namvà sở hữu nhà ở tại Việt Nam ((Nghị quyết 19 Nghị quyết 19 -- QHQH))

Cá nhân nước ngoài có đầu 
tư trực tiếp tại Việt Nam 

Được thuê giữ chức danh 
quản lý trong doanh nghiệp 

hoạt động tại VN

Cá nhân nước ngoài có 
công đóng góp cho Việt 

Nam 

Cá nhân nước ngoài kết 
hôn với công dân Việt 

Được cơ quan nhà 
nước có thẩm 

quyền của Việt 
Nam cho phép cư 

trú tại Việt Nam từ 
một năm trở lên và 

hoạt động tại VN

Người có kiến thức, kỹ 
năng đặc biệt mà Việt 

Nam có nhu cầu 

Người đang làm việc trong 
lĩnh vực kinh tế - xã hội có 

trình độ đại học hoặc tương 
đương trở lên 

hôn với công dân Việt 
Nam 

Doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài không có 

chức năng kinh doanh BĐS

một năm trở lên và 
không thuộc diện 

được hưởng quyền 
ưu đãi, miễn trừ 

ngoại giao, lãnh sự 
theo quy định của 

pháp luật Việt Nam 

Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ chứng 
nhận hoạt động đầu tư tương ứng với hình 

thức đầu tư do CQ NN Việt nam cấp



Quyền sở hữu nhà ởQuyền sở hữu nhà ở
�� Quyền sở hữu nhà ở của Quyền sở hữu nhà ở của người Việt Nam định người Việt Nam định 
cư ở nước ngoàicư ở nước ngoài (Điều 126 luật Nhà ở)(Điều 126 luật Nhà ở)

Đối 
tượng 

Người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài về đầu tư lâu dài tại Việt 

Nam

Nhà hoạt động văn hoá, nhà 

Người có công đóng góp 
cho đất nước

tượng 
được 

sở hữu 
nhà ở

Nhà hoạt động văn hoá, nhà 
khoa học có nhu cầu về hoạt 

động thường xuyên tại Việt Nam

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc diện quy định ở trên nhưng đã 
về Việt Nam cư trú với thời hạn được phép từ sáu tháng trở lên được sở hữu một 

nhà ở riêng lẻ hoặc một căn hộ

Người được phép về 
sống ổn định tại Việt Nam 



Quyền sở hữu nhà ởQuyền sở hữu nhà ở
�� Quyền sở hữu nhà ở của nhà đầu tư KD Quyền sở hữu nhà ở của nhà đầu tư KD 

BĐS nước ngoàiBĐS nước ngoài (Điều (Điều 125 125 luật Nhà ở)luật Nhà ở)

Đầu tư 
xây dựng 

nhà ở

Người 
thuệ

Nhà đầu 
tư nước 

ngoài

để cho thuê

Cấp 
Giấy chứng nhận 

quyền sở hữu nhà ở

Đầu tư 
xây dựng 

nhà ở

Người thuộc 
diện được sở 

hữu nhà ở

Nhà đầu 
tư nước 

ngoài

để bán

Thời hạn sở hữu 
theo giấy chứng 
nhận đầu tư

Cấp 
cho

Cấp 
cho



Hiệu lực chứng nhận quyền sở hữu nhà ởHiệu lực chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
� (Điều 13 luật Nhà ở)

�� ChứngChứng nhậnnhận quyềnquyền sởsở hữuhữu nhànhà ởở quyquy địnhđịnh tạitại LuậtLuật
NhàNhà ởở làlà cơcơ sởsở pháppháp lýlý đểđể chủchủ sởsở hữuhữu nhànhà ởở thựcthực
hiệnhiện cáccác quyềnquyền vàvà nghĩanghĩa vụvụ củacủa mìnhmình đốiđối vớivới nhànhà ởở
đóđó theotheo quyquy địnhđịnh củacủa pháppháp luậtluật..

�� ChứngChứng nhậnnhận quyềnquyền sởsở hữuhữu nhànhà ởở khôngkhông còncòn hiệuhiệu
lựclực pháppháp lýlý trongtrong cáccác trườngtrường hợphợp sausau đâyđây::lựclực pháppháp lýlý trongtrong cáccác trườngtrường hợphợp sausau đâyđây::
a)a) NhàNhà ởở bịbị tiêutiêu huỷhuỷ hoặchoặc bịbị pháphá dỡdỡ;;
b)b) NhàNhà ởở bịbị tịchtịch thuthu hoặchoặc trưngtrưng muamua theotheo quyếtquyết
địnhđịnh củacủa cơcơ quanquan nhànhà nướcnước cócó thẩmthẩm quyềnquyền;;



� (Điều 13 luật Nhà ở)
c)c) NhàNhà ởở đượcđược xâyxây dựngdựng trêntrên đấtđất thuêthuê đãđã hếthết thờithời hạnhạn
thuêthuê đấtđất màmà khôngkhông đượcđược giagia hạnhạn thuêthuê tiếptiếp hoặchoặc khôngkhông
đượcđược chuyểnchuyển sangsang hìnhhình thứcthức giaogiao đấtđất đểđể sửsử dụngdụng ổnổn
địnhđịnh lâulâu dàidài;;
d)d) NhàNhà ởở đãđã đượcđược cấpcấp GiấyGiấy chứngchứng nhậnnhận quyềnquyền sởsở hữuhữu
nhànhà ởở nhưngnhưng bịbị cơcơ quanquan nhànhà nướcnước cócó thẩmthẩm quyềnquyền rara
quyếtquyết địnhđịnh thuthu hồihồi dodo cấpcấp khôngkhông đúngđúng thẩmthẩm quyền,quyền,
ngườingười đượcđược cấpcấp giấygiấy chứngchứng nhậnnhận khôngkhông đúngđúng đốiđối

Hiệu lực chứng nhận quyền sở hữu nhà ởHiệu lực chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

quyếtquyết địnhđịnh thuthu hồihồi dodo cấpcấp khôngkhông đúngđúng thẩmthẩm quyền,quyền,
ngườingười đượcđược cấpcấp giấygiấy chứngchứng nhậnnhận khôngkhông đúngđúng đốiđối
tượng,tượng, nhànhà ởở đượcđược ghighi trongtrong giấygiấy chứngchứng nhậnnhận khôngkhông
đúngđúng vớivới hiệnhiện trạngtrạng khikhi cấpcấp giấygiấy hoặchoặc nhànhà ởở xâyxây dựngdựng
trongtrong khukhu vựcvực đãđã bịbị cấmcấm xâyxây dựngdựng nhànhà ởở;;
đ)đ) NhàNhà ởở cócó GiấyGiấy chứngchứng nhậnnhận quyềnquyền sởsở hữuhữu nhànhà ởở
nhưngnhưng đãđã đượcđược cấpcấp lại,lại, cấpcấp đổiđổi GiấyGiấy chứngchứng nhậnnhận quyềnquyền
sởsở hữuhữu nhànhà ởở kháckhác theotheo quyquy địnhđịnh củacủa LuậtLuật NhàNhà ởở..



CCác hình thức và phương thức phát triển nhà ởác hình thức và phương thức phát triển nhà ở

Hình thức phát triển nhà ở:Hình thức phát triển nhà ở:
��Phát triển nhà ở theo dự án Phát triển nhà ở theo dự án 
��Phát triển nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, Phát triển nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, 

cá nhân cá nhân 
Phát triển nhà ở theo dự án:Phát triển nhà ở theo dự án:�� Phát triển nhà ở theo dự án:Phát triển nhà ở theo dự án:
Dự án phát triển nhà ở là tổng hợp các đề Dự án phát triển nhà ở là tổng hợp các đề 
xuất chứng minh hiệu quả đầu tư phát triển xuất chứng minh hiệu quả đầu tư phát triển 
nhà ở trên một địa điểm hoặc một khu vực nhà ở trên một địa điểm hoặc một khu vực 
nhất định. nhất định. 



CácCác hìnhhình thứcthức vàvà phươngphương thứcthức phátphát triểntriển nhànhà ở ở 

HìnhHình thứcthức phátphát triểntriển nhànhà ở:ở:
�� PhátPhát triểntriển nhànhà ở ở theotheo dựdự ánán::

NhNhữngững trườngtrường hợphợp phảiphải phátphát triểntriển nhànhà ở ở theotheo dựdự
ánán::

�� PhátPhát triểntriển nhànhà ở ở đểđể bánbán, , chocho thuêthuê, , chocho thuêthuê
muamua củacủa tổtổ chứcchức, , cácá nhânnhân thuộcthuộc cáccác thànhthànhmuamua củacủa tổtổ chứcchức, , cácá nhânnhân thuộcthuộc cáccác thànhthành
phầnphần kinhkinh tếtế; ; 

�� CảiCải tạotạo làmlàm tăngtăng diệndiện tíchtích, , xâyxây dựngdựng lạilại nhànhà
chungchung cưcư hoặchoặc đầuđầu tưtư xâyxây dựngdựng lạilại cáccác khukhu
nhànhà ở ở cũcũ;;

�� PhátPhát triểntriển quỹquỹ nhànhà ở ở thuộcthuộc sởsở hữuhữu nhànhà nướcnước;;
�� PhátPhát triểntriển nhànhà ở ở phụcphục vụvụ táitái địnhđịnh cưcư..



CácCác hìnhhình thứcthức vàvà phươngphương thứcthức phátphát triểntriển nhànhà ở ở 

Hình thức phát triển nhà ở:Hình thức phát triển nhà ở:

�� Phát triển nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhânPhát triển nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân ::
Phát triển nhà ở riêng lẻ là việc hộ gia đình, cá Phát triển nhà ở riêng lẻ là việc hộ gia đình, cá 
nhân tự đầu tư xây dựng nhà ở trong khuôn viên nhân tự đầu tư xây dựng nhà ở trong khuôn viên 
đất ở thuộc quyền sử dụng của mình. đất ở thuộc quyền sử dụng của mình. đất ở thuộc quyền sử dụng của mình. đất ở thuộc quyền sử dụng của mình. 

ThThực hiện theo các hình thức sau:ực hiện theo các hình thức sau:
�� Tự xây dựng nhà ở;Tự xây dựng nhà ở;
�� Thuê tổ chức, cá nhân khác xây dựng nhà ở;Thuê tổ chức, cá nhân khác xây dựng nhà ở;
�� Hợp tác giúp nhau xây dựng nhà ở tại khu vực Hợp tác giúp nhau xây dựng nhà ở tại khu vực 

nông thôn.nông thôn.



Các hình thức và phương thức phát triển nhà ởCác hình thức và phương thức phát triển nhà ở

Phương thức phát triển nhà ở:Phương thức phát triển nhà ở:

�� NhàNhà ởở thươngthương mạimại:: NhàNhà ởở dodo tổtổ chức,chức, cácá nhânnhân đầuđầu
tưtư phátphát triểntriển đểđể bán,bán, chocho thuêthuê theotheo nhunhu cầucầu củacủa thịthị
trườngtrường;;

�� NhàNhà ởở riêngriêng lẻlẻ:: NhàNhà ởở dodo hộhộ giagia đình,đình, cácá nhânnhân xâyxây�� NhàNhà ởở riêngriêng lẻlẻ:: NhàNhà ởở dodo hộhộ giagia đình,đình, cácá nhânnhân xâyxây
dựngdựng;;

�� NhàNhà ởở xãxã hộihội:: NhàNhà ởở dodo NhàNhà nướcnước hoặchoặc tổtổ chức,chức, cácá
nhânnhân đầuđầu tưtư xâyxây dựngdựng đểđể chocho cáccác đốiđối tượngtượng theotheo
quyquy địnhđịnh thuêthuê hoặchoặc thuêthuê muamua

�� NhàNhà ởở côngcông vụvụ:: NhàNhà ởở dodo NhàNhà nướcnước đầuđầu tưtư xâyxây
dựngdựng đểđể phụcphục vụvụ điềuđiều động,động, luânluân chuyểnchuyển cáncán bộ,bộ,
côngcông chứcchức theotheo yêuyêu cầucầu côngcông táctác



PHẦN IIIPHẦN III

LUẬT KINH DOANH BẤT LUẬT KINH DOANH BẤT 
ĐỘNG SẢNĐỘNG SẢNĐỘNG SẢNĐỘNG SẢN



Khaùi nieäm veà kinh doanh BÑSKhaùi nieäm veà kinh doanh BÑS

Hoạt động 

��Hoạt động kinh doanh bất động sảnHoạt động kinh doanh bất động sản: Là hoạt : Là hoạt 
động bao gồm kinh doanh bất động sản và động bao gồm kinh doanh bất động sản và 
kinh doanh dịch vụ bất động sản.kinh doanh dịch vụ bất động sản.

Kinh doanh bất 
động sản

Hoạt động 
kinh doanh 

bất động sản

Kinh doanh 
dịch vụ bất 
động sản



Khaùi nieäm veà kinh doanh BÑSKhaùi nieäm veà kinh doanh BÑS

Kinh doanh bất động sảnKinh doanh bất động sản

BB

Đầu tư tạo lập

Nhận Chuyển nhượng

mua

BB

Bán

Chuyển nhượng

Cho 
thuê

BBất động sảnất động sản

EE

CC

DD

AA

Thuê mua thuê

LLợi nhuậnợi nhuận

EE

CC

DD

AA

Cho thuê mua Cho thuê lại



Khaùi nieäm veà kinh doanh BÑSKhaùi nieäm veà kinh doanh BÑS

Môi giới

định giá

Người bán; 
chuyển nhượng Khách hàng

Sàn giao dịch bất động sản

Kinh doanh DV bất động sảnKinh doanh DV bất động sản

định giá

Tư vấn
•Người kinh 
doanh BĐS
•Người có BĐS 
cần bán, chuyển 
nhượng, cho thuê, 
cho thuê lại, cho 
thuê mua

•Người kinh 
doanh BĐS
•Người có nhu 
cầu nhận chuyển 
nhượng, mua, 
thuê , thuê, thuê 
lại, thuê mua

Dịch vụ bất động sản

Đấu giá

Quản lý

Quảng cáo



Phạm vi hoạt động kinh doanh BĐSPhạm vi hoạt động kinh doanh BĐS

1

Đầu tư tạo 
lập nhà, 
công trình 
xây dựng để 

2

Mua nhà, 
công trình 
xây dựng để 
bán, cho 

3

Thuê nhà, 
công trình 
xây dựng để 
cho thuê lại 

4

Đầu tư cải 
tạo đất và 
đầu tư các 
công trình hạ 

5

Nhận chuyển 
nhượng QSDĐ, 
đầu tư công 
trình HT để xây dựng để 

bán, cho 
thuê, cho 
thuê mua 

bán, cho 
thuê, cho 
thuê mua 

cho thuê lại công trình hạ 
tầng trên đất 
thuê để cho 
thuê đất đã 
có hạ tầng 

Tổ chức, cá nhân trong nước

trình HT để 
chuyển nhượng, 
cho thuê; thuê 
QSDĐ đã có hạ 
tầng để cho 
thuê lại 



Phạm vi hoạt động kinh doanh BĐSPhạm vi hoạt động kinh doanh BĐS

1

Đầu tư tạo lập nhà, 
công trình xây 
dựng để bán, cho 

2

Đầu tư cải tạo 
đất và đầu tư các 
công trình hạ 
tầng trên đất 

4

Chính phủ quy định các hoạt 
động khác về kinh doanh bất 
động sản của tổ chức, cá nhân 

….

dựng để bán, cho 
thuê, cho thuê 
mua 

tầng trên đất 
thuê để cho thuê 
đất đã có hạ tầng 

Tổ chức, cá nhân nước ngoài, 
người VN định cư ở nước ngoài

động sản của tổ chức, cá nhân 
nước ngoài, người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài phù hợp 
với điều kiện kinh tế - xã hội 
từng thời kỳ và lộ trình hội nhập 
kinh tế quốc tế.



Phạm vi hoạt động dịch vụ BĐSPhạm vi hoạt động dịch vụ BĐS

BB

AA
Dịch vụ quản lý 
bất động sản 

Dịch vụ môi giới bất động sản

CC
Dịch vụ định giá bất 

động sản 

Tổ chức, cá Tổ chức, cá 
nhân không nhân không 

phân biệt người phân biệt người 
VN hay người VN hay người 

NNNN

GG

DD

EE

Dịch vụ sàn giao 
dịch bất động sản 

Dịch vụ quảng 
cáo bất động sản 

Dịch vụ đấu giá bất 
động sản 

ĐĐ Dịch vụ tư vấn bất 
động sản 



Điều kiện để hoạt động kinh doanh bất động sảnĐiều kiện để hoạt động kinh doanh bất động sản

thành 
lập

Đăng 
ký

vốn pháp 
định

Tổ 
chức 
cá 

nhân

Kinh 
doan

h 
BĐS

Đăng ký 
kinh doanh 
ngành kinh 
doanh BĐS

Thành lập
doanh
nghiệp
hoặc hợp
tác xã

Phải có Vốn 
pháp định 
theo quy định 
tại nghị định 
153 là trên 6 
tỷ đồng



Điều kiện để hoạt động kinh doanh dịch vụ Điều kiện để hoạt động kinh doanh dịch vụ 
bất động sảnbất động sản

Thành 
lập

Đăng 
ký

Chứng 
chỉ

Tổ 
chức 
cá 

nhân

Kinh 
doan
h DV 
BĐS

Đăng ký kinh 
doanh ngành 

kinh doanh DV 
BĐS

Thành lập 
doanh nghiệp 

hoặc HTX

Phải có chứng 
chỉ hành nghề 
theo quy định

Cá 
nhân

DV môi giới 
BĐS độc lập 

Đăng 
ký

Chứng 
chỉ



Điều kiện để hoạt độngĐiều kiện để hoạt động kinh doanh dịch vụ kinh doanh dịch vụ 
bất động sảnbất động sản

Chứng 
chỉ 

hành 

Môi giới BĐS Ít nhất 1 người có chứng chỉ

Định giá BĐS Ít nhất 2 người có chứng chỉ

hành 
nghề

Sàn giao dịch 
BĐS

Ít nhất 2 chứng chỉ môi giới

Ít nhất 2 chứng chỉ định giá

Chứng nhận quản lý sàn giao 
dịch



Nội dungNội dung Kinh doanh BĐSKinh doanh BĐS

�� ĐẦUĐẦU TƯTƯ TẠOTẠO LẬPLẬP NHÀ,NHÀ, CÔNGCÔNG TRÌNHTRÌNH XÂYXÂY DỰNGDỰNG ĐỂĐỂ
KINHKINH DOANHDOANH

�� MUAMUA BÁNBÁN NHÀ,NHÀ, CÔNGCÔNG TRÌNHTRÌNH XÂYXÂY DỰNGDỰNG

�� THUÊTHUÊ NHÀ,NHÀ, CÔNGCÔNG TRÌNHTRÌNH XÂYXÂY DỰNGDỰNG

�� THUÊTHUÊ MUAMUA NHÀ,NHÀ, CÔNGCÔNG TRÌNHTRÌNH XÂYXÂY DỰNGDỰNG�� THUÊTHUÊ MUAMUA NHÀ,NHÀ, CÔNGCÔNG TRÌNHTRÌNH XÂYXÂY DỰNGDỰNG

�� ĐẦUĐẦU TƯTƯ TẠOTẠO LẬPLẬP QUỸQUỸ ĐẤTĐẤT CÓCÓ HẠHẠ TẦNGTẦNG ĐỂĐỂ CHUYỂNCHUYỂN
NHƯỢNG,NHƯỢNG, CHOCHO THUÊTHUÊ



Kinh doanh BĐSKinh doanh BĐS

ĐẦU TƯ TẠO LẬP NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐỂ KINH DOANH

• Đầu tư xây 
dựng mới nhà, 

Tổ chức, cá 
nhân đầu tư xây 

Hình thức

Điều 18 luật KDBDS

dựng mới nhà, 
công trình xây 
dựng

• Đầu tư cải tạo, 
sửa chữa nhà, 
công trình xây 
dựng có sẵn 

nhân đầu tư xây 
dựng khu đô thị 
mới, khu nhà ở, 
hạ tầng kỹ thuật 
khu công nghiệp 

phải có dự án 
đầu tư 

Có dự án đầu tư

Năng lực tài chính

phù hợp với quy hoạch xây dựng 



Kinh doanh BĐSKinh doanh BĐS

MUA BÁN NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Người kinh 
doanh BDS

Sàn giao 
dịch BDS

Nhà ở, 
công trình 

Khách Khách 
hànghàng

doanh BDS dịch BDS
công trình 
xây dựng

Phải bán nhà, công 
trình xây dựng 
thông qua sàn giao 
dịch bất động sản. Đã có sẵn Đang xây 

dựng

Hình thành 
trong tương 

lai

Khách Khách 
hànghàng



Kinh doanh BĐSKinh doanh BĐS
THUÊ NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Người kinh 
doanh BDS

Sàn giao 
dịch BDS

Nhà ở, 
công trình 

Khách Khách 
hànghàng

doanh BDS dịch BDS
công trình 
xây dựng

Phải thuê nhà, công 
trình xây dựng 
thông qua sàn giao 
dịch bất động sản. Đã có sẵn

Khách Khách 
hànghàng

bảo đảm chất lượng, 
an toàn, vệ sinh môi 
trường và các dịch 

vụ cần thiết khác để 
nhà



Kinh doanh BĐSKinh doanh BĐS
THUÊ MUA NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Thuê mua?

Hợp đồng 
Kinh doanh BDS

Sàn giao 
dịch 
BDS

Người cho thuê mua Người thuê mua

Thời hạn thuê

Quyề
n sở 
hữu

Quyề
n sở 
hữu

Hợp đồng 
Thuê mua

Kinh doanh BDS



Kinh doanh BĐSKinh doanh BĐS

Người KD 

Đất chưa 
cải tạo

Đất có 

hạ 
tầng

Đầu tư

Đất có 

Chuyển 
nhượng

Cho 
thuê 

Chuyển 

ĐẦU TƯ TẠO LẬP QUỸ ĐẤT CÓ HẠ TẦNG ĐỂ CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THUÊ

Người KD 
BDS

Đất nhận 
chuyển 
nhượng

Đất có 

hạ 
tầng

Đầu tư

Đất 
thuê

Đất có 

hạ 
tầng

Đầu tư

Nhận chuyển 
nhượng

Chuyển 
nhượng

Cho 
thuê 

Cho 
thuê 

Thỏa thuận

Đấu giá

Hình thức 
thực hiện



Nội dungNội dung kinh doanh dịch vụkinh doanh dịch vụ BĐSBĐS

1

2

MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

3

4

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

CÁC DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC



Bất 
động 
sản

Người bán Người mua
Người 

môi giới
Hợp đồng môi giới

Đàm phán - Ký kết hợp đồng

Tìm khách hàng

MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Người chuyển 
nhượng, bán, 
cho thuê, cho 
thuê mua BĐS

Người cần 
nhận chuyển 

nhượng, mua, 
thuê, thuê mua 

BĐS 

•Tổ chức, cá nhân có đủ
điều kiện quy định;
•không được đồng thời vừa
là nhà môi giới vừa là một
bên thực hiện hợp đồng
trong một giao dịch kinh
doanh bất động sản

môi giới
Hợp đồng mội giớiTìm kiếm hàng



Đại diện theo uỷ 
quyền để thực hiện
các công việc liên 

quan đến hoạt 
động kinh doanh 

BDS

Điều 45 luật KD BDS

Phạm vi nghiệp vụ 
môi giới

1 MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Môi giớiMôi giới
BDSBDS

Tìm kiếm đối
tác đáp ứng
các điều kiện 

của khách 
hàng Cung cấp thông 

tin, hỗ trợ cho các 
bên trong việc 

đàm phán, ký hợp 
đồng 



Điều 46 luật KD BDS

Thù lao môi giới

Bất 
động 
sản

X
Giao dịch không thành công

MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Đàm phán Ký kết hợp đồng

Người Môi giới
Người bán Người mua

�Được hưởng một khoản tiền thù lao môi giới từ khách hàng không phụ 
thuộc vào kết quả giao dịch mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất 
động sản giữa khách hàng và người thứ ba;

�Mức thù lao môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp 
đồng không phụ thuộc vào giá của giao dịch được môi giới 

X
Giao dịch không thành công



Điều 47 luật KD BDS

Hoa hồng môi giới

Đàm phán Ký kết hợp đồng

Bất 
động 
sản

MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Đàm phán Ký kết hợp đồng

Người Môi giớiNgười bán Người mua

�Được hưởng một khoản tiền hoa hồng môi giới theo hợp đồng môi giới khi bên
được môi giới ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động;

�Mức hoa hồng môi giới BĐS do các bên thỏa thuận theo tỷ lệ phần trăm của giá trị
hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua BĐS hoặc tỷ lệ phần trăm giá trị
chênh lệch giữa giá bán BĐS và giá của người được môi giới đưa ra hoặc một số tiền
cụ thể do các bên thỏa thuận trong hợp đồng môi giới BĐS.



Bất 
động 
sản

ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Người cần
Định giá

Người Người 
định giáđịnh giá

Tổ chức, cá 
nhân kinh 
doanh dịch
vụ định giá 

BĐS

Hợp đồng định giá

�Người KD BĐS

�Các chủ thể trong 
giao dịch BĐS

�Các tổ chức, cá 
nhân có yêu cầu



Chứng 
thư 
định 

Nội dung chứng thư
- Bất động sản được định giá;
- Vị trí, quy mô của bất động sản;
- Tính chất và thực trạng của bất động sản;
- Tình trạng pháp lý của bất động sản; 
- Các hạn chế của bất động sản;

ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

định 
giá bất 
động 
sản

là căn cứ để các bên tham khảo khi đàm phán và 
quyết định giá mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, 
cho thuê mua bất động sản 

- Các hạn chế của bất động sản;
- Phương pháp định giá bất động sản;
- Thời điểm định giá bất động sản;
- Giá của bất động sản;
- Các nội dung khác.



sànNgười kinh 
doanh BĐS

Thành lập

Thuê Giao dịch sản 
phẩm của mình

Bán, cho thuê, cho 
thuê mua nhà, 
công trình xây 
dựng

X
Giao dịch không qua sàn

Không 
được phép

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

Người kinh 
doanh dịch 

vụ BĐS

sànThành lập

Thuê
Thực hiện các dịch 
vụ BĐS

Người 
không kinh 
doanh BĐS

Bán, cho thuê nhà, 
công trình xây 
dựng

Giao dịch không qua sàn



sàn

Điều kiện thành lập sàn giao 
dịch bất động sản

1. Đáp ứng các điều kiện theo 
quy định tại khoản 2 Điều 8 
của Luật KD BĐS.

2. Có quy chế hoạt động của 

Nội dung hoạt động 
của sàn

1. Giao dịch mua bán, 
chuyển nhượng, thuê, 
thuê mua bất động sản.

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

2. Có quy chế hoạt động của 
sàn giao dịch bất động sản.

3. Có cơ sở vật chất, kỹ thuật 
phù hợp với nội dung hoạt 
động của sàn giao dịch bất 
động sản.

4. Có người quản lý, điều 
hành sàn giao dịch bất động 
sản đáp ứng các điều kiện do 
Chính phủ quy định.

2. Môi giới bất động 
sản.

3. Định giá bất động 
sản.

4. Tư vấn bất động sản.

5. Quảng cáo bất động 
sản.

6. Đấu giá bất động sản.

7. Quản lý bất động sản.



PHẦN IVPHẦN IV

GIAO DỊCH DÂN SỰ LIÊN GIAO DỊCH DÂN SỰ LIÊN 
QUAN ĐẾN BĐSQUAN ĐẾN BĐSQUAN ĐẾN BĐSQUAN ĐẾN BĐS



Đối tượng đặc thù:Đối tượng đặc thù:

Bất động sản

Đất đai

Nhà ở, công trình XD

Tài sản khác gắn liền với 
đất

Giao dịch dân sự về bất động sảnGiao dịch dân sự về bất động sản

đất

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân

Chủ thể quyền sở hữu là Nhà nước

Người sử dụng đất

Giao quyền 
sử dụng

Chủ sở hữu nhà ở

Người tham gia giao dịch BĐS

Nhà ở
Quyền sử 
dụng đất

Giao dịch

CT xây 
dựng …



Giao dịch dân sự về bất động sảnGiao dịch dân sự về bất động sản

Hình 

thức
Giao dịch dân sự

Lời nói, hành vi

Văn bản thường

Văn bản công 
chứng, chứng thực, 
đăng ký...

Giao dịch BĐS Hình 

thức
Văn 
bản

Công chứng, 
chứng thực

Đăng ký, 
xin phép

Nếu một bên là tổ 
chức, cá nhân 
kinh doanh BĐS

Văn bản không 
cần công 
chứng, chứng 
thực



Giao dịch dân sự về bất động sảnGiao dịch dân sự về bất động sản

Điều kiện giao dịch hợp phápĐiều kiện giao dịch hợp pháp
�� Các điều kiện theo quy định của BLDSCác điều kiện theo quy định của BLDS
�� Giấy tờ hợp pháp:Giấy tờ hợp pháp:

�� Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất
�� Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ởGiấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
�� Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử �� Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử 

dụng đất.dụng đất.

Các loại giao dịch dân sự về bất động sảnCác loại giao dịch dân sự về bất động sản
�� Giao dịch về quyền sử dụng đấtGiao dịch về quyền sử dụng đất
�� Giao dịch về nhà ở, công trình xây dựngGiao dịch về nhà ở, công trình xây dựng
�� Giao dịch liên quan đến kinh doanh bất động Giao dịch liên quan đến kinh doanh bất động 

sản sản 



Giao dịch dân sự về bất động sảnGiao dịch dân sự về bất động sản

Giao dịch về quyền sử dụng đấtGiao dịch về quyền sử dụng đất
�� Chuyeån ñoåi, chuyeån nhöôïng quyeàn söû duïng ñaátChuyeån ñoåi, chuyeån nhöôïng quyeàn söû duïng ñaát
�� Thueâ, thueâ laïi quyeàn söû duïng ñaátThueâ, thueâ laïi quyeàn söû duïng ñaát
�� Theá chaáp, baûo laõnh, goùp voán baèng quyeàn söû duïng ñaátTheá chaáp, baûo laõnh, goùp voán baèng quyeàn söû duïng ñaát
�� Taëng cho, thöøa keá quyeàn söû duïng ñaátTaëng cho, thöøa keá quyeàn söû duïng ñaát

Giao dịch về nhà ởGiao dịch về nhà ởGiao dịch về nhà ởGiao dịch về nhà ở
�� Mua baùn nhaø, coâng trình xaây döïng Mua baùn nhaø, coâng trình xaây döïng 
�� Thuê, thuê mua nhà ở, công trình xây dựngThuê, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng

�� Taëng cho nhaø ôûTaëng cho nhaø ôû
�� Ñoåi nhaø ôûÑoåi nhaø ôû
�� Thöøa keá nhaø ôûThöøa keá nhaø ôû
�� Theá chaáp nhaø ôûTheá chaáp nhaø ôû
�� Cho möôïn, cho ôû nhôø nhaø ôûCho möôïn, cho ôû nhôø nhaø ôû



Giao dịch dân sự về bất động sảnGiao dịch dân sự về bất động sản

Giao dịch liên quan đến kinh doanh bất động sảnGiao dịch liên quan đến kinh doanh bất động sản

�� Mua bMua báán, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất n, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất 
động sản giữa:động sản giữa:

Tổ chức, cá nhân Tổ chức, cá nhân 

Mục đích sinh lợi

�� Mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động Mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động 
sản giữa:sản giữa:

Tổ chức, cá nhân 
kinh doanh BĐS kinh doanh BĐS

Tổ chức, cá nhân 
không kinh doanh BĐS

Tổ chức, cá nhân 
kinh doanh BĐS

Lợi nhuận



Giao dịch nhà ởGiao dịch nhà ở
Điều kiện đối với giao dịch nhà ở

Nhà ở

Người bán Người mua
Nhà ở đủ điều kiện đưa 
vào giao dịch

- Phải là chủ sở hữu hoặc người 
đại diện;

- Có năng lực hành vi dân sự;

- Nếu là Doanh nghiệp bán nhà ở 
nhằm mục đích kinh doanh  phải 
có chức năng kinh doanh.

- Có năng lực hành vi dân sự;

- Nếu là cá nhân thì không phụ thuộc 
nơi đăng ký HKTT

- Nếu là tổ chức thì không phụ thuộc 
nơi đăng ký KD;

- Đủ ĐK sở hữu nhà ở tại VN?



Giao dịch nhà ởGiao dịch nhà ở
Điều kiện đối với giao dịch nhà ở

Đối tượng 
được sở 

Tổ chức, cá nhân 
trong nước

Người Việt Nam định 

Nơi đăng ký 
kinh doanh, nơi 
ĐK hộ khẩu

Có điều kiện

Không phụ thuộc

được sở 
hữu nhà ở

Người Việt Nam định 
cư ở nước ngoài 

Tổ chức, cá 
nhân nước ngoài 

Có điều kiện

Có điều kiện



Giao dịch nhà ởGiao dịch nhà ở
Điều kiện đối với giao dịch nhà ở

Đủ 
Điều 
kiện

Giấy tờ chứng 
nhận quyền sở 
hữu nhà ở

Giấy chứng nhận quyền sở 
hữu nhà ở và quyền sử 
dụng đất ở (sổ hồng)

Giấy chứng nhận quyền 
sở hữu nhà ở (sổ hồng)

Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất có ghi nhận nhà Không có tranh chấp về 

Nhà ở

kiện
dụng đất có ghi nhận nhà 
ở (sổ đỏ) …

Không có tranh chấp về 
quyền sở hữu 

Không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết 
định hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 

Nếu nhà cho thuê phải có thêm ĐK: bảo đảm chất lượng, 
an toàn cho bên thuê nhà ở, cung cấp điện, nước, vệ sinh 
môi trường và các điều kiện thiết yếu khác. 



Giao dịch nhà ởGiao dịch nhà ở
Quy trình giao dịch nhà ở của công ty KD BĐS thông qua 

sàn giao dịch BĐS

Công ty 
KD BĐS
Investor
seller

Sàn GD BĐS
Real estate 

offices

BĐS
property 

Tiếp nhận 
hồ sơ dự 
án, đánh 
giá, phân 

loại

Pháp lý - Legal

Loại hình – type 
of property

Chất lượng -
QualityThủ tục 

pháp lý để 

Broker
Agent

Đạt được 
thỏa thuận

success

Khách hàng
buyer

Đủ điều kiện

Niêm yết và giao dịch 
Listing and Transaction

Broker
Agent

Công bố thông tin
To announce

pháp lý để 
hoàn tất 
giao dịch

Legal 
procedure

Precontractual 
negotiations



Xác nhận 
của Sàn 

giao dịch

Ký Hợp 
đồng

To 

1 2 3 4 5

Thủ tục 
pháp lý để 

hoàn tất 
giao dịch

Bàn giao 
tài sản

to transfer

Nhận 
giấy 

chứng 
nhận 

Hoàn 
tất 

thanh 

Giao dịch nhà ởGiao dịch nhà ở
Quy trình giao dịch nhà ở của công ty KD BĐS thông qua 

sàn giao dịch BĐS

Attested  by 
office 

To 
contract

Theo 
thỏa 

thuận

Giấy chứng nhận 
của giám đốc Sàn 
Giao dịch  về việc 
giao dịch của bất 
động sản thông 

qua sàn

Legal 
procedure

to transfer
property

nhận 
QSH 

nhà ở

Chủ đầu 
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Giao dịch nhà ởGiao dịch nhà ở
Quy trình giao dịch nhà ở đơn lẻ thông qua công ty môi giới
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Thủ tục 
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đồng
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Giao dịch nhà ởGiao dịch nhà ở

Ký kết và 
công 

chứng 

2
Nơi công 

chứng, chứng 
thực Hợp 

đồng ?

1. Phòng công chứng của địa phương 
nơi có BĐS: nếu người có BĐS là tổ chức, 
Việt kiều, người nước ngoài và hộ gia đình, 
cá nhân.

2. UBND xã, phường nơi có BĐS: nếu 
người có BĐS là hộ gia đình, cá nhân (hộ 
GĐ, cá nhân được lựa chọn 1 hoặc 2).

Thủ tục hành chính trong mua bán nhà ở đơn lẻ

chứng 
hợp 

đồng

Hồ sơ công chứng bao gồm:
- Hợp đồng mua bán (dự thảo);
- Giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu;
- Giấy CMND của các bên;
-Giấy ủy quyền nếu mua bán thông qua việc ủy quyền.
-Việt Kiều:Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện sở hữu nhà ở tại 
VN (nếu là người mua) và bản sao hộ chiếu…

3. BQL khu công nghiệp: nếu BĐS 
nằm trong Khu CN.



Giao dịch nhà ởGiao dịch nhà ở

Nộp hồ 
sơ tại cơ 

quan 

3

-Nếu người mua, người bán là cá nhân: cơ quan quản lý 
nhà cấp Huyện (UBND Huyện)
-Nếu người mua và/hoặc người bán là tổ chức: Cơ quan 
quản lý nhà cấp tỉnh (Sở Xây Dựng)

Hồ sơ nộp bao gồm:

Thủ tục hành chính trong mua bán nhà ở

quan 
quản lý 

nhà

Hồ sơ nộp bao gồm:
-Hợp đồng mua bán có công chứng;
-Giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà ở;
-Bản khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất và Bản 
khai nộp lệ phí trước bạ nhà, đất (do cơ quan quản lý nhà 
ở cung cấp tại nơi tiếp nhận hồ sơ);
-Việt kiều: bản sao Hộ chiếu hợp lệ chưa hết hạn do Việt 
Nam cấp hoặc Giấy xác nhận gốc là công dân Việt Nam 
-Ghi chú: có thể sẽ phải bổ túc đo vẽ lại bản vẽ nhà ở nều 
trên giấy chứng nhân chưa thể hiện đầy đủ hoặc chua cập 
nhật biện động



Giao dịch nhà ởGiao dịch nhà ở

Nộp thuế, lệ phí 
(theo quy định 

hiện hành)

4

Cơ quan quản 
lý nhà

Biên lai nộp thuế, lệ phí

Thủ tục hành chính trong mua bán nhà ở

lý nhà

Hồ sơ 
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thuế, 
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Người 
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Người 
mua

Thuế 
chuyển 

quyền sử 
dụng đất

Lệ 
phí 

trước 
bạ

Biên lai nộp thuế, lệ phí



Giao dịch nhà ởGiao dịch nhà ở

Đạt được 
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Bên 
cho thuê

Ký kết 
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Công 
chứng 

Soạn 
thảo 
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Nộp Hợp 
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thuê tại 
cơ quan 

1 2 3
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thuế
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Không cần công chứng:
-Hợp đồng thuê dưới 6 
tháng hoặc
-Bên cho thuê là tổ chức 
kinh doanh BĐS.Người nước ngoài phải 

có visa nhập cảnh vào Việt 
Nam từ 03 tháng liên tục 

trở lên 

Chỉ áp 
dụng đối 

với cá 
nhân

cho thuê 
nhà



Giao dịch chuyển nhượng QSD đấtGiao dịch chuyển nhượng QSD đất
Điều kiện QuyĐiều kiện Quyền SDĐ được tham gia giao dịchền SDĐ được tham gia giao dịch

Quyền sử Quyền sử 
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gia giao gia giao 
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Đất mà Luật đất đai cho phép người sử 
dụng đất có một trong các quyền chuyển 
đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê 

lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; 
thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền 

sử dụng đất;ddịchịch theo theo 
quy định quy định 
của pháp của pháp 
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pháp luật cho phép tham gia vào thị 

trường bất động sản 

Điều kiện chĐiều kiện chủ thểủ thể
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Quy trình giao dịch thông qua công ty môi giới
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Giao dịch chuyển nhượng QSD đấtGiao dịch chuyển nhượng QSD đất
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Giao dịch chuyển nhượng QSD đấtGiao dịch chuyển nhượng QSD đất
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Giao dịch chuyển nhượng QSD đấtGiao dịch chuyển nhượng QSD đất

Ký kết và 
công 

chứng 

2
Nơi công 

chứng, chứng 
thực Hợp 

đồng ?

1. Phòng công chứng của địa phương 
nơi có đất: nếu người có QSD đất là tổ 
chức trong nước, Việt kiều, người nước 
ngoài(nếu thuê đất) và hộ gia đình, cá 
nhân.

2. UBND xã, phường nơi có đất: nếu 
người có QSD đất là hộ gia đình, cá nhân 
(hộ GĐ, cá nhân được lựa chọn 1 hoặc 

Thủ tục hành chính trong chuyển nhượng Quyền sử dụng đất

chứng 
hợp 

đồng

Hồ sơ công chứng bao gồm:
- Hợp đồng về QSD đất (dự thảo);
- Giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất;
- Giấy CMND của các bên; hộ chiếu; hộ khẩu (theo yêu cầu) …
- Giấy ủy quyền nếu giao dịch thông qua đại diện.
- Một số loại giấy tờ khác theo yêu cầu của công chứng phụ 
thuộc vào đặc điểm của từng loại hồ sơ đất và người giao dịch.

(hộ GĐ, cá nhân được lựa chọn 1 hoặc 
2).

3. BQL khu công nghiệp: nếu đất nằm 
trong Khu CN.



Giao dịch chuyển nhượng QSD đấtGiao dịch chuyển nhượng QSD đất

Nộp hồ sơ 
tại văn 
phòng 

3

-Nếu người giao dịch là hộ gia đình, cá nhân trong nước: 
VP đăng ký Quyền SD đất cấp Huyện (hoặc tại UBND 
Huyện)
-Nếu người giao dịch là tổ chức trong nước, Việt kiều, 
người nước ngoài: VP đăng ký QSD đất cấp tỉnh (hoặc  tại 
Sở Tài nguyên môi trưởng)

Thủ tục hành chính trong chuyển nhượng Quyền sử dụng đất

phòng 
đăng ký 
QSD đất Hồ sơ nộp bao gồm:

- Hợp đồng về quyền sử dụng đất;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các 
giấy tờ quy định tại khoản 1, 2 và khoản 5 Điều 50 Luật 
đất đai và
- Các giấy tờ khác phụ thuộc đặc điểm của khu đất và 
người giao dịch 
Ghi chú: có thể sẽ phải bổ túc đo vẽ lại bản vẽ đất nếu 
trên giấy tờ về QSD đất chưa thể hiện đầy đủ hoặc chua 
cập nhật biện động.



Giao dịch chuyển nhượng QSD đấtGiao dịch chuyển nhượng QSD đất

Nộp thuế, lệ phí 
(theo quy định 

hiện hành)

4

Văn phòng đăng 
ký QSD đất

Biên lai nộp thuế, lệ phí

Thủ tục hành chính trong chuyển nhượng Quyền sử dụng đất

ký QSD đất

số liệu 
địa 

chính 
tính 

thuế, 
lệ phí

Cơ quan 
thuế

Thông 
báo 
mức 
thuế, 
lệ phí

Người 
chuyển

Người 
nhận

Thuế 
chuyển 
quyền, 

tiền SDĐ

Lệ 
phí 

trước 
bạ

Biên lai nộp thuế, lệ phí



ĐỀ SỐ 1ĐỀ SỐ 1
1.1. So sánh sự khác nhau giữa thuê mua nhà ở và mua nhà trả góp? (So sánh sự khác nhau giữa thuê mua nhà ở và mua nhà trả góp? (Viết tối đa Viết tối đa 

3 dòng3 dòng) (2.0 ) (2.0 đ)đ)
2. 2. AnhAnh chịchị hãyhãy chocho biếtbiết sựsự ảnhảnh hưởnghưởng củacủa nhữngnhững quyquy địnhđịnh củacủa pháppháp luậtluật vềvề bấtbất

độngđộng sảnsản đốiđối vớivới côngcông táctác thẩmthẩm địnhđịnh giágiá??
3.3. TrườngTrường ĐH B ĐH B làlà mộtmột cơcơ sởsở giaogiao dụcdục côngcông lậplập, , trướctrước đâyđây đượcđược NhàNhà nướcnước giaogiao

5ha 5ha đấtđất đểđể làmlàm phòngphòng họchọc vàvà xưởngxưởng thựcthực tậptập. . TuyTuy nhiênnhiên đếnđến thờithời điểmđiểm nàynày
TrườngTrường B B vẫnvẫn còncòn 1000m2 1000m2 đấtđất chưachưa đượcđược sửsử dụngdụng, , TrườngTrường muốnmuốn hợphợp táctác
vớivới côngcông tyty ABC ABC đểđể mởmở mộtmột cơcơ sởsở sảnsản xuấtxuất thôngthông qua qua hìnhhình thứcthức gópgóp vốnvốn
bằngbằng QSD QSD đấtđất. . NếuNếu đượcđược mớimới làmlàm tưtư vấnvấn vềvề địnhđịnh giágiá, , anhanh chịchị sẽsẽ địnhđịnh giágiá trịtrị
đểđể gópgóp vốnvốn nhưnhư thếthế nàonào??

4.4. Công ty A là chủ đầu tư một dự án chung cư cao cấp X, tại thời điểm Công ty A là chủ đầu tư một dự án chung cư cao cấp X, tại thời điểm 
9/3/2009 sau khi hoàn tất phần móng công ty làm thủ tục bán sản phẩm (là 9/3/2009 sau khi hoàn tất phần móng công ty làm thủ tục bán sản phẩm (là 9/3/2009 sau khi hoàn tất phần móng công ty làm thủ tục bán sản phẩm (là 9/3/2009 sau khi hoàn tất phần móng công ty làm thủ tục bán sản phẩm (là 
căn hộ) ra thị trường. Anh chị cho biết và giải thích tại sao:căn hộ) ra thị trường. Anh chị cho biết và giải thích tại sao:
a) Việc chủ đầu tư bán sản phẩm khi chưa hoàn thành việc xây dựng là có a) Việc chủ đầu tư bán sản phẩm khi chưa hoàn thành việc xây dựng là có 
hợp pháp không? (1.5 đ)hợp pháp không? (1.5 đ)
b) Công ty A có được quyền trực tiếp thực hiện việc bán sản phẩm không? b) Công ty A có được quyền trực tiếp thực hiện việc bán sản phẩm không? 
(1.5 đ)(1.5 đ)
c) Công ty A đưa sản phẩm thông qua sàn giao dịch B để bán. Sàn giao dịch c) Công ty A đưa sản phẩm thông qua sàn giao dịch B để bán. Sàn giao dịch 
sẽ thực hiện công việc gì để bán các sản phẩm trên theo quy định của pháp sẽ thực hiện công việc gì để bán các sản phẩm trên theo quy định của pháp 
luật. (2.0 đ)luật. (2.0 đ)
d) Ông C là người mua căn hộ của công ty A, hợp đồng mua bán nhà giữa d) Ông C là người mua căn hộ của công ty A, hợp đồng mua bán nhà giữa 
công ty A và ông C có cần ra công chứng không? (1.5 đ)công ty A và ông C có cần ra công chứng không? (1.5 đ)
e) Sau khi được công ty bàn giao nhà và cấp giấy chứng nhận QSH nhà ở (sổ e) Sau khi được công ty bàn giao nhà và cấp giấy chứng nhận QSH nhà ở (sổ 
hồng), ông C bán căn nhà trên cho bà D. Việc bàn nhà trên có cần thông qua hồng), ông C bán căn nhà trên cho bà D. Việc bàn nhà trên có cần thông qua 
sàn giao dịch không? hợp đồng mua bán giữa C và D có cần công chứng sàn giao dịch không? hợp đồng mua bán giữa C và D có cần công chứng 
không? không? 



11. Công ty TNHH thương mai BH đang sở hữu một tòa nhà . Công ty TNHH thương mai BH đang sở hữu một tòa nhà 5 5 tầng hiện làm trụ sở tầng hiện làm trụ sở 
văn phòng, công ty BH muốn bán BĐS này để bổ sung vào vốn lưu động. Hỏi Công văn phòng, công ty BH muốn bán BĐS này để bổ sung vào vốn lưu động. Hỏi Công 
ty BH có bắt buộc phải đưa BĐS này ra sàn giao dịch bán hay không? Giải thích Tại ty BH có bắt buộc phải đưa BĐS này ra sàn giao dịch bán hay không? Giải thích Tại 
sao?sao?
22. . ViệnViện nghiênnghiên cứucứu A A làlà đơnđơn vịvị sựsự nghiệpnghiệp NhàNhà nướcnước, , trướctrước đâyđây đượcđược NhàNhà nướcnước giaogiao
20002000mm2 2 đấtđất đểđể làmlàm trụtrụ sởsở vàvà xưởngxưởng nghiênnghiên cứucứu. . TuyTuy nhiênnhiên đếnđến thờithời điểmđiểm nàynày ViệnViện
A A vẫnvẫn còncòn 500500mm2 2 đấtđất chưachưa đượcđược sửsử dụngdụng, , ViệnViện muốnmuốn hợphợp táctác vớivới côngcông tyty K K đểđể mởmở
mộtmột nhànhà hànghàng ănăn uốnguống thôngthông qua qua hìnhhình thứcthức gópgóp vốnvốn bằngbằng QSD QSD đấtđất. . NếuNếu đượcđược mớimới
làmlàm tưtư vấnvấn vềvề địnhđịnh giágiá, , anhanh chịchị sẽsẽ địnhđịnh giágiá trịtrị đểđể gópgóp vốnvốn nhưnhư thếthế nàonào??
33..TrongTrong vaivai tròtrò làlà ngườingười địnhđịnh giágiá viênviên vềvề bấtbất độngđộng sảnsản, , anhanh chịchị ứngứng dụngdụng nhữngnhững
thôngthông tin tin đượcđược cungcung cấpcấp trongtrong chuyênchuyên đềđề nàynày nhưnhư thếthế nàonào chocho côngcông việcviệc củacủa mìnhmình? ? 
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thôngthông tin tin đượcđược cungcung cấpcấp trongtrong chuyênchuyên đềđề nàynày nhưnhư thếthế nàonào chocho côngcông việcviệc củacủa mìnhmình? ? 
Cho Cho víví dụdụ??
44. . Công ty X là chủ đầu tư một dự án chung cư cao cấp X, tại thời điểm Công ty X là chủ đầu tư một dự án chung cư cao cấp X, tại thời điểm 3030//44//2009 2009 
sau khi hoàn tất phần móng công ty làm thủ tục bán sản phẩm (là căn hộ) ra thị sau khi hoàn tất phần móng công ty làm thủ tục bán sản phẩm (là căn hộ) ra thị 
trường. Anh chị cho biết và giải thích tại sao:trường. Anh chị cho biết và giải thích tại sao:
a) Việc chủ đầu tư bán sản phẩm khi chưa hoàn thành việc xây dựng là có hợp a) Việc chủ đầu tư bán sản phẩm khi chưa hoàn thành việc xây dựng là có hợp 
pháp không? pháp không? 
b) Ông B là người mua căn hộ của công ty X, hợp đồng mua bán nhà giữa công ty b) Ông B là người mua căn hộ của công ty X, hợp đồng mua bán nhà giữa công ty 
X và ông B có cần ra công chứng không? X và ông B có cần ra công chứng không? 
c) Sau khi được công ty bàn giao nhà và cấp giấy chứng nhận QSH nhà ở (sổ c) Sau khi được công ty bàn giao nhà và cấp giấy chứng nhận QSH nhà ở (sổ 
hồng), ông B bán căn nhà trên cho bà D. Việc bán nhà trên có cần thông qua sàn hồng), ông B bán căn nhà trên cho bà D. Việc bán nhà trên có cần thông qua sàn 
giao dịch không? hợp đồng mua bán giữa B và D có cần công chứng không?giao dịch không? hợp đồng mua bán giữa B và D có cần công chứng không?


