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                   Kính gửi:  - Bộ Tư pháp 
 

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) đã nhận được Văn 
bản 3215/BTP-PLDSKT ngày 16/09/2021 của Bộ Tư pháp đề nghị góp ý kiến thẩm định Dự 
thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 76/2015/NĐ-CP (“Dự thảo Nghị 
định 76”) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản. Hiệp 
hội xin được góp ý như sau:  

1/- Quy định về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản: 
1.1)- Thống nhất bỏ điều kiện vốn pháp định đối với tổ chức, cá nhân thực hiện 

dự án đầu tư kinh doanh bất động sản: 
Hiệp hội thống nhất bỏ điều kiện vốn pháp định quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị 

định số 76/2015/NĐ-CP và bổ sung thêm quy định về điều kiện áp dụng đối với các chủ đầu 
tư dự án kinh doanh bất động sản phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng mức 
đầu tư đối với dự án có quy mô dưới 20 ha, không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự 
án có quy mô từ 20 ha trở lên và áp dụng đối với từng dự án kinh doanh bất động sản… để 
đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ của Điều 4 “Dự thảo Nghị định 76” với quy định tại 
Khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai 2013; Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; điểm c 
Khoản 1 Điều 33 và Điều 43 Luật Đầu tư 2020.  

1.2)- Về ý kiến quan ngại của Bộ Xây dựng:  
Tại Tờ trình lên Chính phủ, Bộ Xây dựng nêu ý kiến quan ngại:“Tuy nhiên, do pháp 

luật về đất đai hiện hành (tại Khoản 2 Điều 14 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định 
chi tiết về điều kiện đối với người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư) chỉ quy định áp dụng mức vốn chủ sở hữu 
nêu trên đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án, còn 
các trường hợp khác được chấp thuận (chỉ định) chủ đầu tư như có quyền sử dụng đất 
hợp pháp hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án… thì không 
bắt buộc áp dụng; đồng thời pháp luật đất đai cũng không nêu rõ mức vốn này được áp 
dụng cho mỗi dự án hay tất cả các dự án mà chủ đầu tư đăng ký thực hiện trong cùng thời 
điểm, từ đó đã dẫn đến sự không thống nhất trong việc xác định điều kiện đầu tư, nhiều nhà 
đầu tư không có khả năng tài chính vẫn được chấp thuận đầu tư nhiều dự án cùng một thời 
điểm, trong khi pháp luật đầu tư hiện hành đã yêu cầu tất cả các nhà đầu tư phải có chứng 
minh năng lực tài chính cũng như đã mở rộng diện được chấp thuận nhà đầu tư”.  

Hiệp hội nhận thấy, ý kiến quan ngại này của Bộ Xây dựng chưa thật chính xác bởi 
vì Luật Đất đai 2013 đã có các quy định về “công nhận quyền sử dụng đất” cho người đã 
có quyền sử dụng đất, hoặc “nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua nhận chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để thực hiện dự 
án đầu tư”; hoặc Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định nhà đầu tư “có vốn thuộc sở hữu 
của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô 
sử dụng đất dưới 20 ha; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử 
dụng đất từ 20 ha trở lên” có nghĩa là “mức vốn này được áp dụng cho từng dự án” chứ 
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không phải như nhận định của Bộ Xây dựng là “pháp luật đất đai cũng không nêu rõ mức 
vốn này được áp dụng cho mỗi dự án hay tất cả các dự án mà chủ đầu tư đăng ký thực hiện 
trong cùng thời điểm”, thể hiện trong các quy định pháp luật sau đây:  

a. Quy định của Luật Đất đai 2013: 
- Khoản 3 Điều 17 quy định “Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng 

đất” thông qua hình thức: “3. Công nhận quyền sử dụng đất” cho người đang có quyền sử 
dụng đất phù hợp với quy định pháp luật về đất đai.  

- Điều 58 quy định về “Điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích 
sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư”, tại Khoản 3 đã quy định điều kiện nhà đầu tư 
phải “có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư” và 
phải “ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư”. 

- Khoản 1 Điều 97 quy định Nhà nước cấp: “1. 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…”, bao gồm cả người đã sử dụng đất trước thời điểm ban hành Luật Đất đai đầu tiên 
năm 1987 có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai. 

- Khoản 1 Điều 169, Khoản 2 Điều 191 và Khoản 1 Điều 193 cho phép tổ chức kinh 
tế được “nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư” và phải “có 
văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận 
chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án”. 

Với các quy định trên đây của Luật Đất đai 2013, đã quy định các trường hợp “có 
quyền sử dụng đất” được công nhận quyền sử dụng đất, chứ không chỉ quy định trường 
hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để 
thực hiện dự án như ý kiến của Bộ Xây dựng.  

Riêng đối với trường hợp nhà đầu tư đã có quyền sử dụng đất 100% đất ở (đã có sổ 
đỏ đất ở), nay lập dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, nhà ở cao tầng trên thửa đất 
này làm tăng hệ số sử dụng đất, tăng diện tích kinh doanh thì Luật Đất đai không yêu 
cầu phải làm lại thủ tục giao đất vì thửa đất đã có “sổ đỏ” đất ở. Trường hợp này, Sở Tài 
nguyên Môi trường sẽ phối hợp với Sở Tài chính để xác định nghĩa vụ tài chính phát 
sinh của nhà đầu tư nộp bổ sung vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 
Luật Đất đai 2013: “2. Nhà nước điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất mà không do đầu tư 
của người sử dụng đất mang lại”. 

b. Quy định của Luật Đầu tư 2020: 
Các quy định của Luật Đầu tư 2020 trên đây quy định nhà đầu tư phải cung cấp tài 

liệu chứng minh năng lực tài chính khi đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng 
thời quy định miễn ký quỹ đối với trường hợp “nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho 
thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài 
sản gắn liền với đất của người sử dụng đất khác” do nhà đầu tư đã tạo lập được quỹ đất để 
đầu tư. Đây là một căn cứ quan trọng đã chứng minh được năng lực tài chính của nhà đầu 
tư để thực hiện dự án.  

c. Đối chiếu với thực tiễn: 
Để tạo lập được quỹ đất dự án, nhà đầu tư đã phải bỏ ra nguồn vốn rất lớn, vừa 

thể hiện được năng lực tài chính của nhà đầu tư, vừa thể hiện ý chí của nhà đầu tư thực 
hiện dự án đầu tư. Chính vì thế mà Luật Đầu tư dã quy định miễn ký quỹ đối với trường 
hợp này, ví dụ thực tế hiện nay, để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, 
đất trồng cây cao su thuộc quy hoạch khu đô thị sân bay Long Thành, thì nhà đầu tư phải chi 
5-10 tỷ đồng/ha theo giá thị trường. Nếu dự án có quy mô 50 ha thì chi phí “mua” đất có thể 
lên đến 250-500 tỷ đồng tuỳ theo vị trí và hình thể khu đất.  
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Với số vốn tạo lập quỹ đất rất lớn đã bỏ ra thì nhà đầu tư phải nỗ lực hoàn thành các 
thủ tục về đầu tư, xây dựng để sớm triển khai thực hiện dự án, để sớm đủ điều kiện được huy 
động vốn, bán sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai để đảm bảo hiệu quả đầu tư kinh 
doanh. 

Do vậy, Luật Đầu tư quy định miễn ký quỹ đối với trường hợp nhà đầu tư đã có 
quyền sử dụng đất thông qua nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất là chính xác và hợp 
tình hợp lý.  

Tuy nhiên, do Bộ Xây dựng chỉ nêu ý kiến quan ngại, nên Hiệp hội chỉ góp ý qua 
nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan để làm rõ vấn đề mà thôi. 

1.3)- Đề xuất bổ sung công khai thông tin về thế chấp tài sản, thế chấp dự án đầu 
tư: 

Hiệp hội đề nghị bổ sung thêm nội dung công khai thông tin về thế chấp vào điểm b 
Khoản 1 Điều 4 “Dự thảo Nghị định 76”, bởi lẽ quy định “công khai các thông tin liên 
quan đến bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Luật 
Kinh doanh bất động sản” và tại điểm b Khoản 2 Điều 6 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 
đã quy định phải công khai: “b) Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản 
(nếu có)” cũng như tại Khoản 1 Điều 22 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 đã quy định 
nghĩa vụ của bên bán nhà phải “1. Thông báo các hạn chế về quyền sở hữu nhà, công trình 
xây dựng (nếu có)” . 

Nhưng người dân có thể không biết nội dung “các hạn chế về quyền sở hữu, quyền 
sử dụng bất động sản” đã bao gồm cả trường hợp chủ đầu tư đã “thế chấp tài sản”, trong 
đó có thế chấp dự án, hoặc thế chấp căn hộ, hoặc thế chấp quyền sử dụng đất (quyền tài 
sản)…nên Hiệp hội đề nghị bổ sung vào điểm b Khoản 1 Điều 4 “Dự thảo Nghị định 
76” nội dung thông tin về thế chấp bất động sản để người mua nhà dễ nhận biết, tránh bị 
nhầm lẫn. 

1.4)- Kiến nghị:  
Hiệp hội đề nghị bổ sung cụm từ “bao gồm thế chấp tài sản, dự án bất động sản, 

căn hộ (nếu có)” vào điểm b Khoản 1 Điều 4 “Dự thảo Nghị định 76” như sau: 
“b) Phải công khai thông tin về doanh nghiệp, bao gồm: tên, địa chỉ trụ sở chính, số 

điện thoại liên lạc, tên người đại diện theo pháp luật và các thông tin liên quan đến bất động 
sản đưa vào kinh doanh theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Luật Kinh doanh bất động 
sản, bao gồm thế chấp tài sản, dự án bất động sản, căn hộ (nếu có) trên trang thông tin 
điện tử của doanh nghiệp, tại trụ sở Ban Quản lý dự án đối với dự án đầu tư kinh doanh bất 
động sản”. 

2/- Điều kiện của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô 
nhỏ: 

2.1)- Tiêu chí xác định “kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ” tại Khoản 2 Điều 
5 “Dự thảo Nghị định 76” chưa sát với thực tiễn, chưa đảm bảo yếu tố “quy mô nhỏ” và 
có thể để “lọt lưới” một số dự án đầu tư có giá trị lớn nhưng lại không phải “thành lập 
doanh nghiệp hoặc hợp tác xã”, không phải chứng minh năng lực tài chính, không cần 
phải có 20% vốn chủ sở hữu: 

Hiệp hội nhất trí về việc cần thiết bổ sung quy định về kinh doanh bất động sản 
quy mô nhỏ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tại Khoản 2 Điều 5 “Dự thảo Nghị định 
76”, nhưng có góp ý về “kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ” như sau:  

a. Cần tham chiếu các quy định pháp luật có liên quan đến bất động sản quy mô 
nhỏ:  

(1) Điểm a Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP quy định: “2. Giá đất cụ 
thể được xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất (…) được áp dụng đối với các 
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trường hợp sau đây: a) Các trường hợp quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 4 Điều 
114, Khoản 2 Điều 172 và Khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đai mà thửa đất hoặc khu đất 
của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành 
phố trực thuộc Trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ 
đồng đối với các tỉnh còn lại” đề bổ sung vào Khoản 2 Điều 5 “Dự thảo Nghị định 76” đề 
đảm bảo sự đồng bộ, nhằm xác định đúng bất động sản quy mô nhỏ.  

(2) Điểm h Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020 quy định miễn giấy phép 
xây dựng đối với “h) Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng 
khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết đã được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền phê duyệt”. 

(3) Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế 
GTGT, TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, trong đó có hoạt 
động cho thuê nhà, quy định: “2. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt 
động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc 
trường hợp không phải nộp thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN theo quy định pháp 
luật về thuế GTGT và thuế TNCN…”. 

(4) Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định mức giảm trừ gia cảnh hiện nay là 11 triệu 
đồng/người phụ thuộc, nên có thể lấy mức giảm trừ gia cảnh này để tính doanh thu kinh 
doanh tối thiểu để xác định loại hình kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ, như tính toán 
sau đây:  

Người kinh doanh cần có thu nhập để chu cấp cho 02 người phụ thuộc và chi cho 
chính mình thì phải có thu nhập tối thiểu là 33 triệu đồng/tháng. Ngoài ra còn phải có số 
tiền tương đương 1 suất trên đây để khấu trừ dần chi phí đầu tư và chi cho duy tu, bảo trì 
nhà. Như vậy, phải có doanh thu tương đương 528 triệu đồng/năm. 

b. Tiêu chí xác định “kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ” tại Khoản 2 Điều 
5 “Dự thảo Nghị định 76” chưa sát với thực tiễn, chưa đảm bảo yếu tố “quy mô nhỏ” và 
có thể để “lọt lưới” một số hoạt động kinh doanh bất động sản có giá trị lớn nhưng 
không phải “thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã” theo quy định tại Điều 10 Luật 
Kinh doanh bất động sản 2014: 

Khoản 2 Điều 5 “Dự thảo Nghị định” quy định:  
“2. Kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ được xác định như sau:  
a) Đối với trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xây dựng để kinh doanh thì 

đến 1.000 m2 đất nếu tại khu vực đô thị, đến 3.000 m2 đất nếu tại khu vực nông thôn;  
b) Đối với trường hợp bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu của mình có 

quy mô diện tích dưới 2.000 m2 sàn xây dựng;  
c) Đối với trường hợp bán, cho thuê, cho thuê mua công trình xây dựng thuộc sở hữu 

của mình có quy mô diện tích dưới 5.000 m2 sàn xây dựng”. 
 Khoản 2 Điều 5 “Dự thảo Nghị định” có các “bất cập”, như sau: 
b1. “Bất cập” tại  điểm a Khoản 2 Điều 5 “Dự thảo Nghị định” quy định trường 

hợp “đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xây dựng để kinh doanh”: 
Khảo sát trường hợp “điển hình” là đầu tư xây dựng kinh doanh bất động sản có 

quy mô 1.000 m2 đất, hoặc 5.000 m2 sàn xây dựng theo điểm a và điểm c Khoản 2 Điều 
5 “Dự thảo Nghị định 76” tại khu vực đô thị đô thị - quận 1 thành phố Hồ Chí 
Minh, Hiệp hội nhận thấy có một số “bất cập” như sau: 

(1) Trường hợp đầu tư xây dựng để kinh doanh trên diện tích 1.000 m2 đất tại 
khu vực đô thị: 
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Nếu là đất ở tại quận 1 thì giá thị trường khoảng 500 triệu - 1 tỷ đồng/m2, như vậy 
thửa đất 1.000 m2 đất có giá khoảng 500 - 1.000 tỷ đồng thì không thể coi là bất động sản 
quy mô nhỏ, nên các trường hợp này phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy 
định tại Khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2014. 

(2) Trường hợp đầu tư xây dựng để kinh doanh 5.000 m2 sàn xây dựng:  
Nếu là văn phòng cho thuê tại quận 1 thì có giá cho thuê khoảng 1 - 2 

triệu đồng/m2/tháng thì doanh thu khoảng 4 - 8 tỷ đồng/tháng, tương đương 48 - 96 tỷ 
đồng/năm thì không thể coi là bất động sản quy mô nhỏ, nên các trường hợp này phải 
thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh 
bất động sản 2014. 

(3) Trường hợp đầu tư xây dựng để kinh doanh trên diện tích 3.000 m2 đất tại 
khu vực nông thôn:  

Tuỳ theo từng địa phương và vị trí từng khu đất mà có giá đất khác nhau, như giá đất 
tại khu vực nông thôn của đô thị đặc biệt như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cao nhất, kế 
đến là 3 thành phố trực thuộc Trung ương, rồi đến các đô thị loại 1 khác; tiếp đến là các đô 
thị có thứ bậc thấp hơn.  

Do vậy, tiêu chí xác định diện tích đến 3.000 m2 đất để đầu tư xây dựng kinh doanh 
bất động sản ở khu vực nông thôn thuộc quy mô nhỏ là chưa đúng cho mọi trường hợp 
mà cần phải có cách xác định khác theo kiến nghị dưới đây. 

b2. “Bất cập” tại điểm b và điểm c Khoản 2 Điều 5 “Dự thảo Nghị định 76” quy 
định trường hợp “bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng thuộc sở hữu 
của mình”: 

Điểm b và điểm c Khoản 2 Điều 5 “Dự thảo Nghị định 76” áp dụng cho bất động sản 
là “bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng thuộc sở hữu của mình” đã 
có sẵn, bao gồm các trường hợp sau đây: 

(1) Trường hợp là nhà ở thuộc sở hữu của mình thì chủ sở hữu nhà ở có các quyền 
được quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 10 Luật Nhà ở 2014, trong đó có quyền “bán, cho 
thuê, cho thuê mua nhà ở của mình”.  

Nếu “cho thuê, cho thuê mua nhà ở của mình” thuộc loại bất động sản quy mô nhỏ 
thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng “phải kê khai nộp thuế theo quy định của 
pháp luật”.  

Hiệp hội đề nghị quy định cụ thể cơ chế xử lý phù hợp với trường hợp “bán nhà 
ở” và trường hợp “cho thuê, cho thuê mua nhà ở”, như sau:  

- Trường hợp “bán nhà ở của mình”:  
Chủ sở hữu có quyền bán nhà ở của mình không phân biệt quy mô nhà ở lớn hay 

nhỏ theo quy định của pháp luật về nhà ở và “phải kê khai nộp thuế theo quy định của 
pháp luật”. 

- Trường hợp “cho thuê, cho thuê mua nhà ở của mình”:  
Trường hợp này mới cần thiết có tiêu chí xác định “nhà ở quy mô nhỏ” để chủ sở 

hữu có quyền cho thuê, cho thuê mua mà không phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp 
tác xã, nhưng “phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật”.  

Do vậy, điểm b Khoản 2 Điều 5 “Dự thảo Nghị định 76” quy định nhà ở “có quy mô 
diện tích dưới 2.000 m2 sàn xây dựng” thuộc loại bất động sản quy mô nhỏ là chưa phù 
hợp. 

 Hiệp hội nhận thấy, nên lấy tiêu chí “dưới 07 tầng” (trên cơ sở vận dụng quy định 
miễn cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ dưới 07 tầng tại điểm h Điều 89 Luật 
Xây dựng (sửa đổi) 2020), để xác định nhà ở quy mô nhỏ thì phù hợp hơn. 
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(2) Trường hợp là công trình xây dựng thuộc sở hữu của mình thì chủ sở hữu 
được quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015 và 
được “bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng” theo quy định của Luật 
Kinh doanh bất động sản 2014 và pháp luật có liên quan.  

Hiệp hội đề nghị quy định cụ thể cơ chế xử lý phù hợp với 02 trường hợp: Trường 
hợp “bán công trình xây dựng” và trường hợp “cho thuê, cho thuê mua công trình xây 
dựng”, như sau:  

- Trường hợp 1: “Bán công trình xây dựng của mình”:  
Chủ sở hữu có quyền bán công trình xây dựng của mình không phân biệt quy mô 

công trình lớn hay nhỏ theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản và “phải kê 
khai nộp thuế theo quy định của pháp luật”. 

- Trường hợp 2: “Cho thuê, cho thuê mua công trình xây dựng của mình”:  
Trường hợp này mới cần thiết có tiêu chí xác định “công trình xây dựng quy mô 

nhỏ” để chủ sở hữu có quyền cho thuê, cho thuê mua mà không phải thành lập doanh 
nghiệp hoặc hợp tác xã, nhưng “phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật”.  

Do vậy, điểm c Khoản 2 Điều 5 “Dự thảo Nghị định 76” quy định công trình xây 
dựng “có quy mô diện tích dưới 5.000 m2 sàn xây dựng” (như phân tích trên đây) thuộc bất 
động sản quy mô nhỏ là chưa phù hợp. 

 Hiệp hội nhận thấy, nên lấy tiêu chí “dưới 500 m2” (trên cơ sở vận dụng quy định 
miễn cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ dưới 07 tầng và có tổng diện tích sàn 
dưới 500 m2 tại điểm e Điều 89 Luật Xây dựng 2014) để xác định công trình xây dựng quy 
mô nhỏ thì phù hợp hơn.  

Hiệp hội cũng đề nghị bỏ hành vi “bán” tại điểm b và điểm c Khoản 2 Điều 5 “Dự 
thảo Nghị định 76” và chỉ cần thiết quy định về hành vi “cho thuê, cho thuê mua bất động 
sản quy mô nhỏ” thì chính xác hơn như phân tích trên đây. 

Đồng thời, đề nghị bổ sung thêm điểm d, để dự liệu cho các trường hợp khác có thể 
phát sinh trong thực tế. 

2.2)- Kiến nghị:  
Hiệp hội đề nghị hoàn thiện lại Khoản 2 Điều 5 “Dự thảo Nghị định 76” như sau: 
“2. Kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ được xác định như sau: 
a) Đối với trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xây dựng để kinh doanh mà 

thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối 
với các thành phố trực thuộc Trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng 
cao; dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại.  

b) Đối với trường hợp cho thuê, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu của mình có quy 
mô dưới 07 tầng. 

c) Đối với trường hợp cho thuê, cho thuê mua công trình xây dựng thuộc sở hữu của 
mình có quy mô diện tích dưới 500 m2 sàn xây dựng. 

d) Đối với các trường hợp kinh doanh bất động sản khác ngoài quy định tại các 
điểm a, b và c Điều này, có doanh thu dự kiến hàng tháng không vượt quá 04 lần mức 
giảm trừ gia cảnh”.  

(Thuyết minh về điểm d: Đề xuất không vượt quá 04 lần mức giảm trừ gia cảnh bao 
gồm 02 suất cho 02 người phụ thuộc; 01 suất chi cho chính mình để tái sản xuất sức lao 
động; 01 suất để khấu trừ dần chi phí đầu tư và chi cho duy tu bảo trì nhà).  
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3/- Hợp đồng trong kinh doanh bất động sản:  
Điều 6 “Dự thảo Nghị định 76” quy định 08 loại hợp đồng trong kinh doanh bất động 

sản, trong đó, tại điểm b Khoản 1 bổ sung thêm “Hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ du 
lịch, văn phòng làm việc kết hợp lưu trú…”. xây dựng được phép nh 

3.1)- “Vướng mắc” về pháp lý đối với “công trình xây dựng được phép kinh 
doanh”, mà điển hình là “căn hộ du lịch - condotel”; “văn phòng kết hợp lưu trú - 
officetel” (gọi tắt là “căn hộ condotel”, “căn hộ officetel”): 

a. Còn thiếu các quy định pháp luật thống nhất, đồng bộ về “công trình xây dựng 
được phép kinh doanh”, đặc biệt là loại công trình xây dựng được kinh doanh có phần 
thuộc sở hữu riêng, phần thuộc sở hữu chung, quyền sử dụng đất chung, mà điển hình 
là “căn hộ condotel”, “căn hộ officetel”): 

a1. Tham chiếu các quy định pháp luật hiện hành về nhà chung cư, căn hộ nhà 
chung cư: 

Hiện nay, chỉ duy nhất “căn hộ nhà chung cư” được các Luật Nhà ở, Luật Đất đai, 
Luật Xây dựng, Luật Kinh doanh bất động sản và các luật khác có liên quan điều chỉnh 
tương đối đầy đủ, chặt chẽ, cụ thể, đồng bộ, đã xác định rõ các nội dung sau đây:  

(1) Phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung của nhà chung cư được quy định tại 
Điều 100 Luật Nhà ở 2014 và trong phần thuộc sở hữu riêng quy định rõ là “Phần diện tích 
bên trong căn hộ (diện tích thông thủy) bao gồm cả diện tích ban công, lô gia gắn liền với 
căn hộ đó”, hoặc “chỗ để xe ô tô”; Điều 100 Luật Nhà ở 2014 quy định ngoài phần sở hữu 
riêng thì các phần công trình xây dựng còn lại thuộc sở hữu chung như hành lang, cầu 
thang, sàn mái, tường ngăn chia căn hộ, phòng sinh hoạt cộng đồng… 

(2) Quyền sử dụng đất chung được quy định tại Điều 145 Luật Đất Đđai 2013. 
(3) Bảo trì nhà chung cư được quy định tại Điều 107 Luật Nhà ở 2014 quy 

định “Chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm đóng góp kinh phí bảo trì phần sở hữu 
chung của nhà chung cư”. 

(4) Cơ chế quản lý, vận hành nhà chung cư được quy định tại Điều 105 Luật Nhà ở 
2014. 

(5) Phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được quy định từ 
Điều 110 đến Điều 116 Luật Nhà ở 2014.  

(6) Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở nhà ở, tài sản khác gắn 
liền với đất (sổ đỏ) cho chủ sở hữu nhà chung cư được quy định từ Điều 97 đến Điều 106 
Luật Đất đai 2013, trong đó Điều 104 quy định “Cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản gắn 
liền với đất” bao gồm “công trình xây dựng” như “căn hộ condotel, officetel”. 

a2. Một số “vướng mắc” về pháp lý đối với “công trình xây dựng được phép kinh 
doanh”, mà điển hình là “căn hộ condotel”, “căn hộ officetel”: 

Từ hệ thống các quy định pháp luật về đất đai, nhà ở, xây dựng, kinh doanh bất động 
sản và các quy định pháp luật khác có liên quan mới điều chỉnh đầy đủ, chặt chẽ các vấn đề 
về căn hộ nhà chung cư để đảm bảo quyền và các lợi ích hợp pháp, chính đáng của các chủ 
sở hữu nhà chung cư. 

Do vậy, có thể nhận định là hiện nay, gần như chưa các văn bản pháp luật để điều 
chỉnh đối với loại hình “công trình xây dựng được phép kinh doanh” mà điển hình là “căn 
hộ condotel”, “căn hộ officetel”, như sau:  

(1) Luật Đất đai 2013 có các quy định về “chế độ sử dụng đất có thời hạn” và “cấp 
Giấy chứng nhận” (sổ đỏ) đối với đất phi nông nghiệp là đất sản xuất, kinh doanh, thương 
mại, dịch vụ.  
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Nhưng, căn cứ để cấp “sổ đỏ” là phải xác định phần sở hữu riêng, phần sở hữu 
chung của “công trình xây dựng được phép kinh doanh như căn hộ condotel, officetel”, mà 
hiện nay chưa có luật nào quy định các nội dung này, kể cả Luật Kinh doanh bất động sản 
2014 cũng chưa quy định.  

Ngày 14/02/2020, Bộ Tài nguyên Môi trường có Văn bản 703/BTNMT-
TCQLĐĐ “V/v Hướng dẫn chế độ sử dụng đất và việc chứng nhận quyền sở hữu công trình 
xây dựng không phải nhà ở” hướng dẫn việc cấp “sổ đỏ” cho “căn hộ condotel, 
officetel”, nhưng không thực hiện được do chưa có các quy định đồng bộ của các pháp 
luật khác có liên quan. 

(2) Thông tư 03/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về nhà chung cư (QCVN 04:2021/BXD) có phạm vi điều chỉnh hẹp và thuần 
tuý kỹ thuật, nên chưa thể giải quyết vấn đề sở hữu riêng, sở hữu chung và các vấn đề 
khác có liên quan đến “căn hộ condotel, officetel”: 

- Thông tư 03/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng chỉ điều chỉnh “căn hộ condotel, 
officetel” trong nhà chung cư, mà loại “căn hộ condotel, officetel” trong nhà chung 
cư chiếm không quá 5% tổng số “căn hộ condotel, officetel” trên thị trường, bởi lẽ đa 
số “căn hộ condotel” chiếm hơn 95% tổng số “căn hộ condotel” trên thị trường và đa 
phần nằm trong các toà nhà độc lập trong khu du lịch nghỉ dưỡng, ví dụ: Khu du lịch 
FLC Quy Nhơn có quy mô 1.300 ha chia ra nhiều khu chức năng như khách sạn, biệt thự du 
lịch, boutique du lịch, toà nhà căn hộ condotel; khu sân golf; khu safari… 

 Cũng tương tự, đa số “căn hộ officetel” chiếm đến khoảng 95% tổng số “căn 
hộ officetel” trên thị trường trên thị trường và đa phần nằm trong các toà nhà độc lập tại 
khu vực đô thị.  

- Thông tư 03/2021/TT-BXD quy định cách tính diện tích sử dụng hộ “căn hộ 
condotel, officetel” là phần diện tích bên trong căn hộ (diện tích thông thủy), tương tự cách 
tính diện tích căn hộ nhà chung cư. Nhưng do địa vị pháp lý của Thông tư 03/2021/TT-BXD 
nên không thể căn cứ Thông tư này để xác định phần sở hữu riêng của “căn hộ condotel, 
officetel”, mà đây lại là một căn cứ để cấp “sổ đỏ” cho “căn hộ condotel, officetel”. 

- Thông tư 03/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định diện tích sử dụng tối 
thiểu của “căn hộ condotel, officetel” là 25 m2, theo cách tính thông thủy, nhưng 
đây không phải là căn cứ của luật để xác định phần sở hữu riêng và cũng chưa có văn 
bản luật nào xác định phần sở hữu chung; về quyền sử dụng đất chung; về bảo trì phần 
sở hữu chung; về quản lý vận hành toà nhà “căn hộ condotel, officetel”.  

(3) Quyết định 3720/QĐ-BVHTTDL ngày 28/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá 
Thể thao và Du lịch ban hành “Quy chế quản lý, kinh doanh loại hình căn hộ du lịch và 
biệt thự du lịch”, trong đó đối với “căn hộ du lịch condotel” cũng có các “bất cập” sau đây; 

- Điểm a Khoản 1 Điều 1 “Quy chế” quy định “a) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch 
vụ lưu trú du lịch đối với căn hộ du lịch, biệt thự du lịch do mình sở hữu hoặc có quyền sử 
dụng hợp pháp” và tại Khoản 2 Điều 1 “Quy chế” quy định “Khuyến khích các tổ chức, cá 
nhân sở hữu căn hộ du lịch, biệt thự du lịch thuộc cùng một dự án thống nhất lựa chọn một 
tổ chức để kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch”.  

Quy định này không phù hợp với yêu cầu quản lý, vận hành toà nhà căn hộ 
condotel trong khu du lịch, bởi lẽ không nên “khuyến khích” mà phải “yêu cầu các tổ 
chức, cá nhân sở hữu căn hộ du lịch, biệt thự du lịch thuộc cùng một dự án thống nhất lựa 
chọn một tổ chức để kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch”, để đảm bảo sự thống nhất về trang 
bị, về dịch vụ, về đảm bảo an ninh trật tự và an toàn. 

a3. Kiến nghị:  
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Căn cứ Khoản 3 Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 cho phép 
Chính phủ ban hành Nghị định để quy định: “3. Vấn đề cần thiết thuộc thẩm quyền của 
Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhưng chưa đủ điều kiện xây dựng thành luật hoặc 
pháp lệnh để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội. Trước khi 
ban hành nghị định này phải được sự đồng ý của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội”. 

Hiệp hội đề nghị bổ sung vào “Dự thảo Nghị định 76” các quy định về phần sở hữu 
riêng; phần sở hữu chung; quyền sử dụng đất chung; trách nhiệm bảo trì phần sở hữu 
chung; quản lý, vận hành; phá dỡ, xây dựng lại đối với loại công trình xây dựng được 
kinh doanh mà điển hình là “căn hộ condotel”, “căn hộ officetel”.  

3.2)- Cần kiểm soát chặt chẽ việc lập hợp đồng mua bán, chuyển nhượng bất 
động sản để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi trốn thuế, lừa đao:  

Hiệp hội thống nhất với nhận định và kiến nghị của Bộ Công an cho rằng do hợp 
đồng mua bán, chuyển nhượng bất động sản giữa doanh nghiệp kinh doanh bất động sản với 
tổ chức, cá nhân không bắt buộc phải công chứng, chứng thực nên cần bổ sung quy định 
kiểm soát doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trong hoạt động mua bán, chuyển 
nhượng, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các tổ chức, cá nhân thực hiện việc chuyển đổi, 
bán sang tên bất động sản đã mua, thông qua thỏa thuận với doanh nghiệp kinh doanh 
bất động sản để lập, đổi, thay đổi hợp đồng đã ký nhằm trốn thuế; hoặc doanh nghiệp 
kinh doanh bất động sản lập nhiều hợp đồng mua bán với cùng một tài sản để lừa đảo, 
bán cho nhiều tổ chức, cá nhân khác nhau. Đồng thời, cần bổ sung quy định về điều 
kiện mua bán, chuyển nhượng hợp đồng mua bán bất động sản là tài sản mua bán 
không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; tài sản không bị thế chấp, cầm cố, không 
phải tài sản bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ dân sự khác. Nếu là tài sản thế chấp thì 
phải được bên nhận thế chấp đồng ý cho mua bán, chuyển nhượng và phải thông báo 
cho các bên liên quan biết. 

Trân trọng kính trình! 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Xây dựng; 
- Ủy ban nhân dân TPHCM; 
- Ban Chấp hành HH; Qúy vị Hội viên; 
- Lưu VP. 
 
Ghi chú: Hiệp hội sẽ tiếp tục góp ý về 
chuyển nhượng dự án và một số nội dung 
khác trong Văn bản tiếp theo. 

  
TM. BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI 

CHỦ TỊCH 
 

(đã ký và đóng dấu) 
 

Lê Hoàng Châu 
ĐTDĐ: 0903 811 069 

Email: lehoangchau1954@gmail.com 
 

 


