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1. Nhà đầu tư cũ gặp khó khăn trong quá
trình triển khai Dự án

2. Nhà đầu tư muốn cơ cấu lại danh mục dự
án đầu tư

3. Nâng cao tính khả thi của Dự án, nhất là
các dự án thành phần

4. Cơ hội cho các nhà đầu tư mới

5. Sức hấp dẫn của thị trường

6. Chuyên nghiệp hóa “nghề” của nhà đầu tư

Chuyển nhượng Dự án

BĐS – Tại sao?



CÁC HÌNH THỨC CHUYỂN NHƯỢNG
PHỔ BIẾN TRÊN THỊ TRƯỜNG



Chuyển nhượng liên quan đến tài sản

Giao dịch tài sản

Đất
Đất và tài sản trên đất
Dự án (một phần hoặc toàn bộ, gắn liền QSDĐ)

Điều kiện trọng yếu

Giấy CNQSDĐ
Hạ tầng kỹ thuật dự án theo tiến độ



Giao dịch tài sản – Ưu tiên lựa chọn của Bên Mua

Bên Bán Bên Mua

Đảm bảo tài sản đủ điều kiện
chuyển nhượng

Minh bạch trong việc định giá tài
sản

Thực hiện rất nhiều thủ tục để
giao dịch được phê duyệt

Hầu hết các thủ tục liên quan đã
hoàn tất, do bên bán thực hiện

Phát hành hóa đơn, kê khai, đóng
thuế theo quy định (thông
thường 20% thuế TNDN)

Toàn bộ giá trị giao dịch được
hạch toán, đưa vào chi phí dự án
theo quy định



Chuyển nhượng liên quan đến vốn

Giao dịch về vốn

Cổ phần/ phần vốn góp của Công ty dự án
Cổ phần/ phần vốn góp của các công ty đầu tư vốn

Điều kiện trọng yếu

Có thể bán theo “hiện trạng”
Hoàn tất đền bù GPMB



Giao dịch về vốn – Ưu tiên lựa chọn của Bên Bán

Bên Bán Bên Mua

Thủ tục chuyển nhượng nhanh
gọn

Phải thực hiện thẩm định công ty
và dự án (nhiều ẩn số)

Có thể đóng thuế với mức thấp
nhất (cá nhân chỉ đóng 0.1% đối
với trường hợp chuyển nhượng
cổ phần)

Trong trường hợp mua cổ phần có
“chấm”, phải tính toán kỹ phương
án tài chính và thuế

Có thể bán theo “hiện trạng” Tiếp tục thực hiện các thủ tục liên
quan đến đầu tư, đất đai, quy
hoạch, dự án,…



Kết hợp các hình thức giao dịch

Tổ chức lại công ty/ dự án

• Chia, tách, sáp nhập dự án
• Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình
=> Sau đó chuyển nhượng Dự án hoặc công ty dự án

Góp vốn vào doanh nghiệp hoặc hợp tác kinh doanh

• Góp QSDĐ/ tài sản gắn với đất thuộc Dự án vào DN khác
• Dùng QSDĐ/ tài sản gắn với đất thuộc Dự án để hợp tác

kinh doanh
=> Sau đó chuyển nhượng cổ phần/ phần vốn góp



CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN BĐS 
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Thủ tục phức tạp, không rõ ràng

Dự án có sẵn 100% đất ở

 Chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Nhà ở
 Sở Xây dựng là đầu mối thẩm định, trình UBND cấp tỉnh phê

duyệt Dự án

 Sở Xây dựng là đầu mối thẩm định, trình UBND cấp tỉnh phê
duyệt việc chuyển nhượng (một phần/ toàn bộ) Dự án



Thủ tục phức tạp, không rõ ràng

Dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng đất

 Quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư (QĐCTĐT)
 Bộ/Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối thẩm định, trình Thủ 

tướng/ UBND cấp tỉnh phê duyệt Dự án

 UBND tỉnh/Sở Xây dựng là đầu mối thẩm định, trình Thủ 
tướng/UBND cấp tỉnh phê duyệt việc chuyển nhượng (một
phần/ toàn bộ) Dự án

 Sau đó phải điều chỉnh QĐCTĐT theo quy định của Luật Đầu 
tư 2014 do có sự thay đổi thông tin của nhà đầu tư thực hiện 
dự án



Quy định không thống nhất

Nhà đầu tư theo Luật Đầu tư Chủ đầu tư theo Luật 
KDBĐS, Luật Nhà ở, Luật Xây
dựng

Tổ chức kinh tế có vốn đầu
tư nước ngoài theo Luật Đầu
tư

Doanh nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài theo Luật Đất
đai, Luật KDBĐS 
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Rõ ràng về luật áp dụng

Loại dự án Luật áp dụng

Dự án BĐS được Chấp thuận
nhà đầu tư theo Luật Đầu tư

Luật Đầu tư 2020
Nghị định 31/2021

Dự án BĐS được cấp Giấy
CNĐKĐT theo Luật Đầu tư

Luật Đầu tư 2020
Nghị định 31/2021

Dự án còn lại Luật KDBĐS 2014
Nghị định 02/2022



Khi nào thì áp dụng Nghị định 02

 Có ý kiến cho rằng chuyển nhượng dự án BĐS thì làm theo 
Quyết định 94/QĐ-BXD ngày 28/02/2022 và Nghị định 02, 
còn nếu chuyển nhượng các dự án đầu tư khác như Khai 
khoáng, năng lượng, nông nghiệp,... thì thực hiện theo Nghị 
định 31 => hiểu vậy có đúng không?

 Theo Điều 48 NĐ31, khi chuyển nhượng Dự án BĐS mà NĐT 
được chấp thuận theo Điều 29.3 hoặc 29.4 của Luật Đầu tư
hoặc được cấp GCNĐKĐT => thực hiện theo Nghị định 31, 
KHÔNG phải theo Nghị định 02

Ví dụ thực tế (chuyển nhượng ô đất Văn phòng) trong Khu Đô thị



Bên nhận chuyển nhượng là doanh nghiệp FDI

 Dự án tại xã, phường, thị trấn biên giới và ven biển, hải đảo: 
Ý kiến thẩm định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về đảm bảo
quốc phòng, an ninh

 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Tổ chức kinh tế
có vốn đầu tư nước ngoài có gì khác nhau???

 Chuyển nhượng dự án gắn liền với quyền sử dụng đất: Thủ 
tục về đất sẽ như thế nào???



Chuyển nhượng dự án được thực hiện phổ biến?

 Rất hiếm dự án BĐS trên thị trường hiện đủ điều kiện
chuyển nhượng theo quy định của NĐ31 hoặc NĐ02 

(Ví dụ dự án ở Đồng Nai)

 Việc chuyển nhượng một phần dự án sẽ diễn ra nhiều hơn
trên thực tế, nhất là trong các dự án Khu Đô thị

 Chuyển nhượng một phần dự án, ngoài thủ tục liên quan
đến chuyển nhượng, có phải điều chỉnh dự án của Nhà đầu
tư chuyển nhượng?



Q&A
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