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KHÁI NIỆM SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

− Khi nền kinh tế hàng hóa hình thành và phát triển, để bán hàng hoá này,
mua hàng hoá khác người ta phải đem hàng hoá đến một nơi thuận lợi - trung
tâm giao dịch giữa người mua và người bán thường được gọi là “chợ”

− Tuy nhiên, do đặc trưng cơ bản của đất đai là cô ́ định về vị trí; do đó, hàng
hoá bất động sản có đặc điểm là không thể di dời được; vì thế người có hàng
hoá bất động sản cần bán không thể đem hàng hoá của mình đến “chơ”̣ được và
người mua cũng không thể tìm mua bất động sản tại chơ,̣ mà họ phải đến tận
nơi có bất động sản để mua

− Thi ̣ trường bất động sản ngày một phát triển và phân công chuyên môn hoá
lao động ngày càng cao, khối lượng bất động sản ngày một nhiều; việc người
mua tự tìm đến bất động sản để mua gặp nhiều khó khăn; do đó, họ phải thông
qua người môi giới, người cung cấp thông tin để mua, thuê bất động sản; người
bán và người mua gặp nhau nhờ người môi giới, người cung cấp thông tin về
bất động sản; từ đó người ta tô ̉ chức ra “chợ bất động sản”.



KHÁI NIỆM SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

− Chợ này khác với các chợ hàng hoa ́ thông thường ở chỗ, không có
hàng hoá bày bán mà chỉ có những thông tin về hàng hoá bất động sản để
những người quan tâm đến đó xem xét và giao dịch. Chính sự khác biệt
đó nên người ta không gọi là “chợ” mà gọi là sàn giao dịch.

− Tóm lại: “ Sàn giao dịch BĐS là nơi diễn ra các giao dịch BĐS và
cung cấp các dịch vụ cho kinh doanh BĐS”cung cấp các dịch vụ cho kinh doanh BĐS”

− Sàn giao dịch bất động sản cũng là nơi diễn ra các dịch vụ tư vấn cho
các giao dịch bất động sản trến sàn, hoạt động tư vấn dịch vụ phức tạp va ̀
đa dạng do tính bất động sản là một hàng hoá đặc biệt.

− Sàn giao dịch là chợ hoạt động đặc biệt tổng hợp, ở đó phải cung cấp
đầy đủ va ̀ khép kín mọi dịch vụ liên quan đến bất động sản, các dịch vụ
mang tính chuyên nghiệp, hoạt động đảm bảo công khai, minh bạch,
chuẩn xác va ̀ được quản lý nghiêm ngặt.



NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN
VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THÔNG QUA SÀN GIAO DỊCH

Theo Luật kinh doanh bất động sản (Điều 58) nội dung
hoạt động của sàn giao dịch bất động sản gồm:

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

2. Môi giới bất động sản.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.



NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN
VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THÔNG QUA SÀN GIAO DỊCH

� Luật Kinh doanh bất động sản cũng quy định :

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản khi bán, chuyển
nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản phải thông qua
sàn giao dịch bất động sản theo quy định của Luật này.

2. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân không kinh doanh2. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân không kinh doanh
bất động sản thực hiện giao dịch bất động sản thông qua sàn
giao dịch bất động sản để bảo đảm công khai, minh bạch và
quyền lợi của các bên.



VAI TRÒ CỦA SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

1. Sự cần thiết phải tổ chức sàn giao dịch bất động sản:

− Hàng hoá bất động sản có đặc điểm riêng nên thị trường 
bất động sản cũng có những đặc thù, dẫn đến các giao dịch 
trực tiếp giữa người mua và người bán trên thị trường bất 
động sản thường phức tạp, thiếu tính minh bạch, có độ rủiđộng sản thường phức tạp, thiếu tính minh bạch, có độ rủi
ro cao.

−   Mặt khác, ở nước ta trong thời gian dài các giao dịch 
trực tiếp về bất động sản giữa người mua và người bán đã 
dẫn đến tình trạng Nhà nước chưa kiểm soát được thị 
trường bất động sản vì thế thị trường bất động sản tiềm ẩn 
những biến động bột phát mà Nhà nước chưa có cách ngăn 
chặn.



VAI TRÒ CỦA SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

2. Vai trò của sàn giao dịch bất động sản:

Sàn giao dịch bất động sản có vai trò quan trọng trong việc tạo
điều kiện cho thị trưởng bất động sản vận hành một cách thuận
lợi, an toàn, Nhà nước kiểm soát được thị trường, qua đó góp
phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển một cách bền
vững, thể hiện trê các mặt cụ thể sau:vững, thể hiện trê các mặt cụ thể sau:

� Thứ nhất: Đảm bảo an toàn và cung cấp những tiện ích cho
khách hàng trong giao dịch bất động sản.

� Thứ hai: Đảm bảo sự quản lý và kiểm soát thuộc nhà nươc

� Thứ ba: Đảm bảo được nguồn thu ngân sách nhà nước



NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

1. Tuân thủ luật pháp:

− Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch 
vụ bất động sản được thành lập sàn giao dịch bất động sản hoặc thuê sàn giao 
dịch bất động sản của tổ chức, cá nhân khác để phục vụ cho hoạt động kinh 
doanh bất động sản.

− Sàn giao dịch bất động sản là một pháp nhân. Trường hợp doanh nghiệp, hợp 
tác xã kinh doanh bất động sản thành lập sàn giao dịch bất động sản thì sàn 
giao dịch đó phải có tư cách pháp nhân riêng hoặc sử dụng tư cách pháp nhân 
của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản để hoạt động.

− Hoạt động của sàn giao dịch bất động sản phải công khai, minh bạch và tuân 
thủ pháp luật.

− Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thành lập sàn giao dịch bất 
động sản phải chịu trách nhiệm về hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

−  Sàn giao dịch bất động sản phải có tên, địa chỉ, biển hiệu và phải thông báo về 
việc thành lập trên phương tiện thông tin đại chúng; trước khi hoạt động phải 
thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương.



NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

2. Đảm bảo tính chuyên nghiệp:

− Tính chuyên nghiệp thể hiện ở am hiểu chuyên sâu lĩnh vực 
chuyên môn; ra quyết định chính xác, kịp thời, thao tác nhanh 
nhẹn, hiệu quả; không bị cảm xúc chi phối công việc và luôn 
làm việc theo kế hoạch.

− Phải có kiến thức chuyên sâu về kinh doanh bất động sản, về − Phải có kiến thức chuyên sâu về kinh doanh bất động sản, về 
sàn giao dịch bất động sản. Hiểu được trách nhiệm, nghĩa vụ, 
các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn đảm nhận tốt vai trò của 
người quản lý, điều hành sàn giao dịch.

− Có kỹ năng phân tích, xử lý các tình huống để ra những quyết 
định quản lý chính xác, kịp thời và có hiệu quả nhất. Muốn vậy 
phải nắm vững thông tin, biết cách sử lý thông tin, có kỹ năng 
ra quyết định, biêt chớp lấy thời cơ, cơ hội kinh doanh.



NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

− Sự hoạt bát, nhanh nhẹn trong thực hiện các thao tác nghề nghiệp là yêu 
cầu cần phải có đối với người quản lý, điều hành sàn giao dịch. Chỉ có như vậy 
mới để khách hàng có sự tin tưởng, hài lòng khi công việc được giải quyết 
nhanh gọn, chính xác và có hiệu quả.

− Hoạt động chuyên môn của người quản lý, điều hành sàn giao dịch là hoạt 
động dịch vụ, tuân theo những chuẩn mực nghề nghiệp nhất định, do đo không động dịch vụ, tuân theo những chuẩn mực nghề nghiệp nhất định, do đo không 
thể để cho tình cảm chi phối lý trí, không để cảm xúc chi phối công việc. Phải 
tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc, các quy định trong công việc và quan hệ với 
khách hàng. Tuy nhiên phải chú trọng tới những ứng xử sao cho “thấu tình, đạt 
lý”, không quá khuôn mẫu cứng nhắc, nhưng cũng không được xuề xoà cho qua 
việc.
− Cuối cùng mọi hoạt động phải theo một kế hoạch định trước. Không thể 
tuỳ tiện làm việc theo kiểu tuỳ hứng, gặp đâu làm đó, gặp gì giải quyết nấy, do 
vậy việc lập kế hoạch theo thời gian, theo các khâu công việc, theo trình tự các 
bước công việc đối với người quản lý điều hành sàn giao dịch là rất quan trọng.



NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

3. Phải có đạo đức nghề nghiệp:

−  Tiêu chuẩn đạo đức có thể thành văn, có thể bất thành văn, nhưng đó là 
những chuẩn mực mà số đông người trong cộng đồng chấp nhận và tuân 
thủ, được điều chỉnh thông qua sự đánh giá, phán xét của cộng đồng đối 
với những hành vi, cách ứng xử đi trệch ra ngoài những chuẩn mực đó. Nói 
đến tiêu chuẩn đạo đức nghể nghiệp trong quản lý sàn giao dịch bất động 
sản, cần chú ý đến những khía cạnh cơ bản sau đây:sản, cần chú ý đến những khía cạnh cơ bản sau đây:

− Tính khách quan trong công việc, trong ứng xử với khách hàng và đồng 
nghiệp. Đảm bảo sự lễ độ, nhã nhặn, vui vẻ, hoà nhã, chu đáo đối với 
khách hàng.

−  Sự trung thành đối với khách hàng, tạo niềm tin cho khách hàng, luôn 
tuân thủ và chấp hành luật pháp, tuân thủ những cam kết với khách hàng về 
mọi mặt: thông tin, giá cả, điều kiện giao dịch.

−  Tính rõ ràng, minh bạch trong mọi hoạt động và quan hệ ứng xử với 
khách hàng. Không để lợ

− i ích cá nhân chi phối hoạt động và cách ứng xử của mình.



ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP SÀN GIAO DỊCH

1. Phải có tư cách pháp nhân:

 Sàn giao dịch bất động sản phải là pháp nhân, tức sàn phải thoả mãn các 
điều kiện sau:
− Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản phải thành lập doanh 
nghiệp hoặc hợp tác xã đăng ký kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định 
cuẩ pháp luật. Khi kinh doanh, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít 
nhất 2 người có chứng chỉ môi giới bất động sản nếu có dịch vụ định giá bât nhất 2 người có chứng chỉ môi giới bất động sản nếu có dịch vụ định giá bât 
động sản thì phải có ít nhât 2 người có chứng chỉ định giá bất động sản.
− Là một tổ chức được cơ quan có thẩm quyền thành lập, đăng ký và công 
nhận;
− Có quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;
− Có cơ sở vật chất kỹ thuật phu hợp với nội dung hoạt động của sàn giao 
dịch bất động sản;
− Có người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản đáp ứng các điều 
kiện theo quy định của pháp luật.



ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP SÀN GIAO DỊCH

2. Phải có qui chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản:

−  Quy chế hoạt động của sàn giao dịch là những quy định mà sàn 
giao dịch định ra gồm các quy định về điều kiện hoạt động, về trách 
nhiệm của người quản lý, điều hành và các nhân viên làm việc tại 
sàn, nguyên tắc, lề lối làm việc, tiếp nhận, xử lý thông tin về bất 
động sản, nguyên tắc phương pháp giao tiếp với khách hàng; thẩm động sản, nguyên tắc phương pháp giao tiếp với khách hàng; thẩm 
quyền ký các hợp đồng giao dịch, chế độ quản lý tài chính, mối quan 
hệ công tác, tổ chức họp, tiếp khách hàng và chương trình kế hoạch 
công tác của sàn giao dịch bất động sản.

− Quy chế phải được thông báo cho tất cả các hội viên tham gia sàn 
giao dịch được biết, tự nguyện chấp nhận và tuân thủ.

−  Quy chế sẽ trở thành cơ sở, căn cứ điều chỉnh mọi hoạt động của 
tất cả khách hàng tham gia giao dịch trên sàn. Đồng thời đó cũng là 
căn cứ để xử lý, giải quyết các tranh chấp giữa tất cả các chủ thể 
tham gia giao dịch tại sàn.



ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP SÀN GIAO DỊCH

3. Cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phù hợp với nội dung hoạt
động của sàn giao dịch bất động sản:

− Về trụ sở, văn phòng làm việc phải đáp ứng được các hoạt động 
thường nhật và yêu cầu tổ chức các phiên giao dịch.

− Mạng các sàn bất động sản Việt Nam quy định điều kiện là thành 
viên của mạng các sàn là phải có quy mô, diện tích phù hợp.viên của mạng các sàn là phải có quy mô, diện tích phù hợp.

− Phải có hệ thống trang thiết bị, kỹ thuật phục vụ cho sàn như hệ 
thống máy tính, dàn máy chiếu cỡ lớn, các phần mềm quản lý, khai thác 
dữ liệu, thông tin bất động sản, thông tin về người tham gia giao dịch, 
các thiết bị văn phòng cần thiết đảm bảo cho mọi hoạt động lưu giữ, xử 
lý, tìm kiếm và khai thác thông tin cho việc hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, tổ 
chức trình chiếu một cách rõ ràng và chuẩn xác.



ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP SÀN GIAO DỊCH

4. Các đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản
đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật:

− Theo Luật Kinh doanh bất động sản, sàn giao dịch bất động sản 
phải có ít nhất hai người trở lên có chứng chỉ môi giới bất động sản; nếu 
thực hiện việc định giá bất động sản thì cũng phải có ít nhất 02 người có 
chứng chỉ định giá bất động sản.chứng chỉ định giá bất động sản.

− Đội ngũ cán bộ quản lý điều hành và nhân viên sàn giao dịch phải 
là những người hoạt động có tính chuyên nghiệp, có đạo đức nghề 
nghiệp tốt, đảm bảo uy tín và độ tin cậy đối với khách hàng.



QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH

1. Khái niệm:

− Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản là hệ
thống những quy định có liên quan tới đối tượng, nội dung
hoạt động của sàn giao dịch; quyền và nghĩa vụ của tổ chức và
cá nhân tham gia sàn giao dịch, của người quản lý và điều
hành sàn giao dịch trong việc tổ chức và thực hiện các giao
dịch bất động sản.



QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH

2. Căn cứ để xây dựng qui chế sàn giao dịch bất động sản:

− Căn cứ vào nhu cầu, những quy định của luật pháp, trong đó,
trực tiếp là luật kinh doanh bất động sản; tiếp đến là luật đất đai,
luật doanh nghiệp, Bộ luật Dân sự…

− Căn cứ vào những văn bản dưới luật của các cấp, các ngành− Căn cứ vào những văn bản dưới luật của các cấp, các ngành
hướng dẫn chi tiết thi hành các luật nói trên.

− Căn cứ vào những điều kiện cụ thể của từng sàn giao dịch và
phân đoạn thị trường của sàn giao dịch.

− Căn cứ vào tình hình cạnh tranh trong lĩnh vực hoạt động sàn
giao dịch.

− Căn cứ vào nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động.



QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH

3. Nôi dung cơ bản qui chế hoạt động của sàn giao dịch bất động

sản:

- Những quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sàn giao dịch bất 

động sản;

- Quy định về tổ chức bộ máy và hoạt động của các bộ phận của sàn giao dịch - Quy định về tổ chức bộ máy và hoạt động của các bộ phận của sàn giao dịch 

bất động sản;

- Quy định về chế độ quản lý tài chính của sàn giao dịch bất động sản;

- Quy định về quan hệ với khách hàng trong khi giao dịch;

- Quy định về thông tin bất động sản đưa vào giao dịch; chế độ quản lý, cung 

cấp thông tin về bất động sản, giao dịch tại sàn giao dịch bất động sản.



ĐIỀU KIỆN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH
SÀN GIAO DỊCH

1. Trình độ chuyên môn:

− Ph¶i ®−îc ®µo t¹o qua tr−êng líp, ®−îc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ
theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
− Ph¶i cã n¨ng lùc ®iÒu hµnh, tæ chøc nh©n sù thùc hiÖn nhiÖm vô, thùc
hiÖn nhiÖm vô theo ch−¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch cô thÓ.
− Ph¶i cã tÝnh chuyªn nghiÖp, am hiÓu chuyªn s©u lÜnh vùc chuyªn− Ph¶i cã tÝnh chuyªn nghiÖp, am hiÓu chuyªn s©u lÜnh vùc chuyªn
m«n, ra quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c, kÞp thêi, thao t¸c nhanh nhÑn, hiÖu qu¶.



ĐIỀU KIỆN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH
SÀN GIAO DỊCH

2. Đạo đức nghề nghiệp:

− B¶o vÖ vµ ®Ò cao quyÒn lîi cña kh¸ch hµng, cña tÊt c¶ c¸c bªn tham
gia t¹i sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n.

− H−íng dÉn chÝnh x¸c (®óng) c¸c th«ng tin vµ quyÒn lîi; kh«ng
h−íng dÉn vµ lµm sai lÖch vÒ th«ng tin hay quyÒn lîi cña kh¸ch hµng sö
dông dÞch vô cña sµn giao dÞch B§S.dông dÞch vô cña sµn giao dÞch B§S.

− B¶o mËt th«ng tin, ®¹i diÖn cho tÊt c¶ kh¸ch hµng mua vµ b¸n hoÆc
thuª vµ cho thuª trong cïng mét th−¬ng vô, chØ khi tiÕt lé th«ng tin ®Çy
®ñ cho c¶ hai bªn biÕt, sau khi ®−îc sù chÊp nhËn cña hä.

− Víi t− c¸ch m«i giíi ph¶i chuyÓn cho ng−êi b¸n, ng−êi cho thuª tÊt
c¶ ®Ò nghÞ mua b¸n vµ tr¶ gi¸ cho ®Õn khi kÕt thóc hoÆc thi hµnh mét hîp
®ång thuª m−ín, trõ khi ng−êi b¸n, ng−êi cho thuª kh«ng yªu cÇu tr¸ch
nhiÖm ®ã.



ĐIỀU KIỆN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH
SÀN GIAO DỊCH

2. Đạo đức nghề nghiệp:

− Cã tr¸ch nhiÖm khuyÕn c¸o cho ng−êi b¸n, ng−êi cho thuª vÒ t− vÊn
ph¸p luËt khi thùc hiÖn c¸c giao dÞch vÒ bÊt ®éng s¶n.

− Víi t− c¸ch ®¹i diÖn hoÆc m«i giíi cña ng−êi mua, ng−êi thuª, ph¶i
chuyÓn cho ng−êi mua, ng−êi thuª tÊt c¶ ®Ò nghÞ mua b¸n vµ tr¶ gi¸ cho
®Õn khi ®−îc chÊp nhËn. Cã tr¸ch nhiÖm khuyÕn c¸o ng−êi mua, ng−êi®Õn khi ®−îc chÊp nhËn. Cã tr¸ch nhiÖm khuyÕn c¸o ng−êi mua, ng−êi
thuª vÒ t− vÊn ph¸p luËt trong tr−êng hîp cã nh÷ng nghi ngê bÊt ®éng
s¶n giao dÞch mµ tr−íc ®ã ®· cã mét lÇn giao dÞch.

− Kh«ng ®−îc tiÕt lé nh÷ng th«ng tin tÕ nhÞ do c¸c bªn cung cÊp, mµ
hä yªu cÇu gi÷ kÝn vÒ bÊt ®éng s¶n giao dÞch nh−ng kh«ng ®−îc giÊu
diÕm nh÷ng th«ng tin xÊu vÒ bÊt ®éng s¶n giao dÞch nÕu ng−êi qu¶n lý,
®iÒu hµnh ®· biÕt.



ĐIỀU KIỆN VỀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
THAM GIA KINH DOANH QUA SÀN GIAO DỊCH

� Về quyền:

− Yêu cầu sàn cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến BĐS
− Yêu cầu sàn cung cấp các dịch vụ về BĐS
− Yêu cầu sàn bồi thường thiệt hại do lỗi của sàn gây ra
� Về nghĩa vụ
− Thực hiện qui chế họat động của sàn− Thực hiện qui chế họat động của sàn
− Trả tiền dịch vụ cho sàn
− Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra
− Các nghĩa vụ khác theo qui định hay hợp đồng đã ký với sàn



TỔ CHỨC CÁC DỊCH VỤ TẠI SÀN GIAO DỊCH

CÁC DỊCH VỤ TRÊN SÀN

� Môi giới bất động sản

� Định giá bất động sản;

� Tư vấn bất động sản;� Tư vấn bất động sản;

� Quảng cáo bất động sản;

� Đấu giá bất động sản;

� Quản lý bất động sản.



DỮ LIỆU ĐẦUVÀO 
(INPUT)

QUI TRÌNH XỬ LÝ 
(PROCESS)

DỮ LIỆU ĐẦU RA 
(OUTPUT)

Tìm kiếm TT 
sản phẩm

Lưu thông tin 
sản phẩm

1- Định code (mã số)
2- Nhập dữ liệu hệ thống
+ Bảng điện tử LCD
+ Trang web giao dịch
+ Tạp chí BĐS
+ Tờ rơi, brochure
+ Các trang quảng cáo
+ Thời gian quảng cáo

3- Triển khai kinh doanh 
và tiếp cận khách hàng:

Tìm kiếm 
khách hàng

Lưu thông tin 
khách hàng

Qui trình hoạt động của Sàn giao dịch

và tiếp cận khách hàng:
+ Các Sàn, cộng tác viên
+ Liên hệ trực tiếp khách 

hàng mục tiêu (Telesales)
+ Qui trình bán hàng 

chuyên nghiệp
4- Triển khai kế hoạch tiếp 
thị

+ Xúc tiến quảng cáo
+ Tổ chức hội thảo,
+ Phân tích thị trường
+ Chăm sóc khách hàng

5- Thực hiện giao dịch và 
chuyển giao
6- Báo cáo và lưu hồ sơ

Tính pháp lý 
của sp

Ký kết hợp 
đồng (dịch vụ)

Xử lý tình 
huống

Chọn lọc và 
phân loại

Giao dịch và 
chuyển giao

Xử lý tình 
huống

QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH



TỔ CHỨC CÁC DỊCH VỤ TẠI SÀN GIAO DỊCH

a) Dịch vụ môi giới bất động sản:

� Nội dung môi giới:

− Tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán,
ký hợp đồng.

− Đại diện theo ủy quyền để thực hiện các công việc liên quan đến họat động
kinh doanh BĐSkinh doanh BĐS

− Cung cấp thông tin, hổ trợ cho các bên trong việc đàm phán, ký hợp đồng mua
bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua BĐS.



Qui trình giao dịch qua Sàn

Ký hợp đồng 
dịch vụ
(Sàn)

BĐS 
(chuẩn)

Đăng tải 
thông tin sản 

Thời gian 7 ngày
thông tin sản 
phẩm BĐS

Giao dịch

Hết hạn

Môi giới

>1 khách =1 khách

Bốc thăm Đấu giá

Kết thúc



Qui trình môi giới và phân phối sản phẩm dự án

Nhân viên – Cộng tác viên

Tư vấn, tìm hiểu nhu cầu khách hàng

Nhật ký khách hàng

Đàm phán, thương lượng

Khách hàng 
quyết định

Lưu trữ Đặt cọc

Biên cọc lấy từ 
Sàn giao dịch

quyết định
T.Qũy Kế toán Lưu trữ

Phiếu thông tin sản 
phẩm

Tư vấn, hợp đồng

Ký hợp đồng

Chăm sóc k/h

Giao sản phẩm

Đo lường mức độ 
thỏa mãn

Phiều phản ánh sau 
mua hàng

Dự kiến quản trị rủi ro

Giải quyết khắc phục

Thống kế lưu trữ

Đo lường giám sát

Thăm dò mức độ hài lòng



Môi giới và khai thác sản phẩm BĐS

Phân tích và
định lượng

Tìm kiếm sản phẩm 
BĐS

THẨM ĐỊNH 
DỰ ÁN

Không hiệu quả 
đầu tư

Điều chỉnh 
thông tin

Tìm mối quan hệ

Lên kế hoạch tiếp cận

Triển khai và thực hiện 
giao dịch trên SÀN

Ký kết 
giao dịch hợp tác

DỰ ÁN



Môi giới cho thuê BĐS

Kiểm tra tính 
pháp lý 

Tìm kiếm sản phẩm 
cho thuê

Tìm kiếm 
khách hàng

Trực tiếp

Nhà môi giới

Gián tiếp

Chủ dự án, Các 
nhà quản lý dự án

Kiểm tra tính 
pháp lý 

Tìm kiếm sản phẩm 
cho thuê

Tìm kiếm 
khách hàng

Trực tiếp

Nhà môi giới

Gián tiếp

Chủ dự án, Các 
nhà quản lý dự án

Điều chỉnh 
thông tin

Tiếp cận:

- Web
- Internet
- Mối quan hệ
- Quảng cáo
- Thư ngỏ

Lên kế hoạch 
tiếp cận

SÀN
GIAO DỊCH

Điều chỉnh 
thông tin Thiết lập 

các 
mục tiêu 
hợp tác 

và 
phân phối

Thiết lập 
các 

mục tiêu 
tiếp cận

Lên kế hoạch 
tiếp cận



TỔ CHỨC CÁC DỊCH VỤ TẠI SÀN GIAO DỊCH

b) Dịch vụ định giá bất động sản:

� Nguyên tắc họat động:

− Cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ định giá BĐS phải đáp ứng
các điều kiện qui định trong Luật Kinh doanh BĐS

− Việc định giá BĐS phải dựa trên cac tiêu chuẩn kỹ thuật, tính
chất, vị trí, quy mô, thực trạng của BĐS và giá thị trường tại thờichất, vị trí, quy mô, thực trạng của BĐS và giá thị trường tại thời
điểm định giá

− Việc định giá BĐS phải độc lập, khách quan, trung thực và tuân
thủ pháp luật



Thẩm định giá BĐS

Phân tích sơ bộ

Tiếp nhận yêu cầu

Lên kế hoạch TĐ

Triển khai TĐ

Chọn lựa P.Pháp

Thực hiện điều tra

Cố vấn

Dự liệu PP TĐG

Ngân hàng dữ liệuTư liệu pháp lý về BĐS

Thực hiện điều tra

Hội ý Chuyên gia

Lên kết quả sơ bộ

Trình duyệt

In ấn chính thức

Phản hồi, tiếp nhận ý 
kiến khách hàng

Hoàn thành TĐ



TỔ CHỨC CÁC DỊCH VỤ TẠI SÀN GIAO DỊCH

c) Tư vấn về bất động sản:

− Cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ tư vấn về BĐS cho khách hàng phải
tuân thủ các qui định theo Luật KDBĐS.

− Tư vấn về BĐS bao gồm các dịch vụ:

+ tư vấn pháp lý về BĐS

+ tư vấn về đầu tư, tạo lập BĐS+ tư vấn về đầu tư, tạo lập BĐS

+ tư vấn về tài chính BĐS

+ tư vấn về giá BĐS

+ tư vấn về hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua BĐS

+ tư vấn các vấn đề khác liên quan đến BĐS.



Tư vấn BĐS

Ký hợp đồng tư vấn

Phân tích thông 
tin

TIẾP NHẬN 
THÔNG TIN 

THU PHÍ

KHÁCH HÀNG

PHÂN TÍCH 
THÔNG TIN

Hoàn thành tư vấnLưu HỒ SƠ 
KHÁCH HÀNG

Thư viện thông tin Pháp lý



TỔ CHỨC CÁC DỊCH VỤ TẠI SÀN GIAO DỊCH

d) Đấu giá bất động sản:

− Cá nhân, tổ chức họat động đấu giá BĐS phải đăng ký
kinh doanh dịch vụ

− Việc đấu giá phải tổ chức công khai, trung thực, bảo vệ
quyền lợi, lợi ích của các bên tham giaquyền lợi, lợi ích của các bên tham gia

− Việc đấu giá phải đảm bảo qui định của Luật KD BĐS và
pháp luật về đấu giá



Đấu giá, đấu thầu BĐS

Tiếp nhận và đăng ký 
tổ chức đấu giá

Công bố thông tin 
trước khi tổ chức

Đăng ký tham gia và 
đặt cọc tiền

Bỏ phiếu tham gia đấu 
giá

Thực hiện đấu giá

Thông báo kết quả đấu 
giá

Thanh toán tiền và 
phân phối sản phẩm

Xử lý tình huống 
khác

Kết thúc 



TỔ CHỨC CÁC DỊCH VỤ TẠI SÀN GIAO DỊCH

e) Quảng cáo bất động sản:

− Cá nhân, tổ chức họat động quảng cáo BĐS phải đăng ký
kinh doanh dịch vụ

− Hình thức, nội dung quảng cáo, quyền và nghĩa vụ các bên,
phí dịch vụ quảng cáo do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.phí dịch vụ quảng cáo do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

− Tổ chức, cá nhân kinh doanh DV quảng cáo BĐS chịu
trách nhiệm về nội dung tư vấn do mình cung cấp và bồi
thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.



Quảng cáo, tiếp thị BĐS

Tiếp nhận thông tin quảng cáo

Phân loại thông tin quảng cáo

Web
(web sàn, mạng sàn)

Trọn gói
(web & tạp chí)

Tạp chí 
(Báo, tờ rơi, brochure)

Định dạng sản phẩm
(sản phẩm dự án, sản phẩm lẻ)

Ký hợp đồng dịch vụKý hợp đồng dịch vụ

Thu phí

Thiết lập kế hoạch quảng cáo

Tổ chức chương trình

Đánh giá chương trình

Khách hàng mục tiêu

Thông tin phản hồi



TỔ CHỨC CÁC DỊCH VỤ TẠI SÀN GIAO DỊCH

g) Quản lý bất động sản:

� Cá nhân, tổ chức họat động đấu giá BĐS phải đăng ký kinh doanh dịch vụ
� Nội dung dịch vụ quản lý BĐS:
− Bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua BĐS theo ủy quyền của chủ sở hữu,
chủ sử dụng BĐS
− Cung cấp các dịch vụ bảo đảm duy trì họat động bình thường của BĐS
− Thực hiện bảo trì, sửa chữa BĐS quản lý, giám sát việc khai thác, sử dụng− Thực hiện bảo trì, sửa chữa BĐS quản lý, giám sát việc khai thác, sử dụng
BĐS của khách hàng theo đúng công năng, thiết kế và hợp đồng
− Thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với khách hàng, với Nhà nước theo
ủy quyền của chủ sở hữu, chủ sử dụng BĐS.
� Nội dung phạm vi quản lý BĐS, quyền và nghĩa vụ của các bên và giá
dịch vụ quản lý BĐS do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.
� Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quản lý BĐS chịu trách nhiệm quản
lý BĐS theo hợp đồng và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.



HÌNH THỨC TỔ CHỨC
SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

• Sàn giao dịch có thể do các tổ chức kinh doanh BĐS thành lập

• Theo Luật Đất đai 2003, thì mỗi địa phương Tỉnh, Tp phải tổ chức
thành lập ít nhất 1 sàn giao dịch BĐS; thông qua sàn, chính quyền địa
phương sẽ nắm bắt được các dịễn biến trên thị trường; từ đó kịp thời đưa
ra các chính sách, chủ trương để quản lý, điều tiết thị trường BĐS của
địa phương họat động ổn định, phát triển đúng hướng, công khai, lànhđịa phương họat động ổn định, phát triển đúng hướng, công khai, lành
mạnh.

• Để tổ chức kinh doanh dịch vụ BĐS, có thể thành lập pháp nhân theo
các hình thức sau: Sàn GD BĐS, Trung tâm giao dịch BĐS và Văn
phòng môi giới BĐS



GIÁM ĐỐC SÀN

PHÓ GIÁM ĐỐC SÀN

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SÀN GIAO DỊCH

Bộ phận
Khai thác

Bộ phận
Định giá

Bộ phận
Môi giới

Bộ phận
Bán hàng

Bộ phận
Đấu giá

Bộ phận
Tư vấn pháp lý

Bộ phận
Dịch vụ KH

Bộ phận
Marketing



YÊU CẦU KHI THÀNH LẬP MỘT SÀN GIAO DỊCH BẤT
ĐỘNG SẢN THEO KINH NGHIỆM THỰC TẾ

• Về địa điểm:

Phải ở nơi dể tiếp cận thuận tiện cho việc tham gia của khách hàng

• Về yêu cầu nhân sự:

Phải có trình độ nghiệp vụ chuyên môn giỏi, am tường luật pháp , thái
độ giao tiếp tốt, đặc biệt là tinh thần giúp đở hổ trợ khách hàngđộ giao tiếp tốt, đặc biệt là tinh thần giúp đở hổ trợ khách hàng

• Về cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ thông tin

Phải đãm bảo đủ không gian cho việc giao dịch, công nghệ thông tin
phải đãm bảo cho hoạt động của đơn vị được thông suốt nhanh nhạy

• Về công tác marketing

Hoạt động marketing phải tạo ra sự thu hút và tin cậy của khách hàng
tham gia vào hoạt động của sàn



YÊU CẦU KHI THÀNH LẬP MỘT SÀN GIAO DỊCH BẤT
ĐỘNG SẢN THEO KINH NGHIỆM THỰC TẾ

• Về công tác pháp lý

Phải đãm bảo an toàn trong giao dịch để tạo ra sự tin cậy của khách
hàng

• Về lựa chọn hình thức giao dịch, quảng cáo, tiếp thị

Phải căn cứ vào đặc điểm của đơn vị, đặc điểm của thị trường và đối
thủ cạnh tranh để chọn lựa các hình thức phù hợpthủ cạnh tranh để chọn lựa các hình thức phù hợp

• Về mối quan hệ với các đơn vị khác, với cơ quan chức năng

Phải tạo được quan hệ tốt với các đơn vị khác và các cơ quan chức
năng

• Về thực hiện chế độ lao động, tiến lương, khóan sản phẩm

Cần đãm bảo khuyến khích được đội ngủ nhân viên đặc biệt là nhân
viên giỏi gắn bó với đơn vị, tránh các tiêu cực trong hoạt động của đội
ngủ nhân viên



SÀN GIAO DỊCH DỰ ÁN NHÀ Ở

� Các hình thức nhà ở:
− Nhà ở được tạo lập hợp pháp: là lọai nhà ở do tổ chức, cá nhân đầu
tư xây dựng, mua, thuê mua, được tặng cho, được thừa kế, đổi nhà ở
hoặc được sở hữu nhà ở thông qua các hình thức khác theo qui định của
pháp luật
− Nhà ở thương mại: là loại nhà ở do tổ chức, cá nhân thuộc các thành− Nhà ở thương mại: là loại nhà ở do tổ chức, cá nhân thuộc các thành
phần kinh tế đầu tư xây dụng để bán, cho thuê theo cơ chế thị trường
− Nhà ở xã hội: là lọai nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc
các thành phần kinh tế đầu tư, xây dựng cho các đối tượng quy định của
Luật Nhà ở thuê hoặc thuê mua theo cơ chế do Nhà nước qui định
− Nhà ở công vụ: là lọai nhà ở do Nhà nước đầu tư xây dụng cho một
số đối tượng qui định của Luật Nhà ở thuê trong thời gian đảm nhiệm
công tác theo cơ chế do Nhà nước qui định
− Thuê mua nhà ở xã hội: là việc người thuê nhà ở xã hội sau một thời
gian qui định thì được công nhận sở hữu đối với nhà ở đó.



SÀN GIAO DỊCH DỰ ÁN NHÀ Ở

� Việc thành lập sàn giao dịch dự án nhà ở được thực hiện theo mô
hình họat động của sàn giao dịch chung;

Các hình thức nhà ở được tham gia giao dịch tài sàn: nhà ở được tạo
lập hợp pháp, nhà ở thương mại.

Lưu ý: quan trọng khi chọn hàng hóa nhà ở để giao dịch trên sàn là
phải đảm bảo yếu tố pháp lý. Nếu bất động sản nhà ở, đất ở khi đáp ứngphải đảm bảo yếu tố pháp lý. Nếu bất động sản nhà ở, đất ở khi đáp ứng
các yếu cầu về quản lý như giấy chứng nhận chủ quyền / quyền sử dụng,
tờ khai lệ phí trước bạ được cơ quan chức năng cấp, thì mới xem xét
nhận đưa ra giao dịch./.



Báo cáo quản lý sàn
A. Phương thức thực hiện: thực hiện theo từng học viên. 

Báo cáo thực hiện dựa trên 1 sàn giao dịch cụ thể.

B. Nội dung: 

- Các thông tin liên quan đến sàn giao dịch mà học viên - Các thông tin liên quan đến sàn giao dịch mà học viên 
đang kiến tập;

- Tổ chức bộ máy của sàn giao dịch;
- Đặc điểm sản phẩm của sàn;
- Các dịch vụ trên sàn;
- Mô tả các quy trình môi giới trên sàn, đánh giá và phân 

tích.



CẢM ƠN QUÝ VỊ 
QUAN TÂM VÀ THEO DÕI

THANK YOU FOR YOUR ATTENTIONTHANK YOU FOR YOUR ATTENTIONTHANK YOU FOR YOUR ATTENTIONTHANK YOU FOR YOUR ATTENTION


