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1. Hướng dẫn thi hành
LKDBĐS và Luật đầu tư
2020 về kinh doanh
BĐS

•Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2020 về kinh doanh
BĐS: (1) Điều 10.1 về điều kiện đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh bất
động sản; (2) Điều 50 về thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ
hoặc một phần dự án bất động sản; (3) Điều 51 về thủ tục chuyển nhượng
toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản.

2. Giải quyết một số tồn
tại vướng mắc trong
quá trình thực hiện các
quy định của NĐ
76/2015/NĐ-CP

•Quy định chi tiết về điều kiện và thủ tục kinh doanh BĐS: (1) Quy định
khái niệm chuyển nhượng toàn bộ/một phần dự án BĐS; (2) Quy định điều
kiện kinh doanh BĐS của cá nhân và DN; (3) Ban hành hợp đồng mẫu cho
giao dịch kinh doanh BĐS bắt buộc áp dụng; (4) Hướng dẫn thủ tục chuyển
nhượng toàn bộ/một phần dự án BĐS. (Hướng dẫn chung cho các quy định
tại LĐT 2020, LKDBĐS 2014, LĐĐ 2013 và các văn bản liên quan)
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Điều 3.4 và 3.5 NĐ 02/2022/NĐ-CP 
Định nghĩa chuyển nhượng toàn bộ/một phần dự án BĐS

Chuyển nhượng toàn bộ/một phần dự án BĐS = Chuyển giao toàn bộ hoặc một phần dự án

bất động sản được phép kinh doanh, cùng với các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của chủ đầu

tư, thông qua hợp đồng và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

 Phân biệt với giao dịch chuyển nhượng toàn bộ/một phần dự án BĐS và các giao dịch khác

khác (vd. chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng sản phẩm BĐS)

II. CÁC ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA NGHỊ ĐỊNH 02/2022/NĐ-CP 
(có hiệu lực từ 01/03/2022)



Điều 4, NĐ 02/2022/NĐ-CP 
Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Phải thành lập doanh nghiệp theo quy định

2. Phải công khai thông tin về doanh nghiệp và BĐS đưa vào kinh doanh

3. Chỉ kinh doanh các bất động sản có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 9, Điều 55 LKDBĐS
(BĐS có sẵn, BĐS hình thành trong tương lai)

Không áp dụng với một số trường hợp ngoại lệ được quy định tại Điều 5
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Điều kiện của
BĐS có sẵn đưa
vào kinh doanh

(Điều 9 LKDBĐS) 

Nhà, công trình xây 
dựng đưa vào kinh 

doanh

Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, GCNQSDĐ

Không có tranh chấp

Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án

Các loại đất 
được phép 
kinh doanh 
quyền SDĐ

Có GCNQSDĐ

Không có tranh chấp về quyền SDĐ

Quyền SDĐ không bị kê biên để bảo đảm thi hành án

Trong thời hạn sử dụng đất

II. CÁC ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA NGHỊ ĐỊNH 02/2022/NĐ-CP



Điều kiện của BĐS hình
thành trong tương lai
đưa vào kinh doanh

(Điều 55 LKDBĐS) 

Có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt

Giấy phép xây dựng (nếu có)

Giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật
(đúng tiến độ)

Hoàn thành xong phần móng (nhà chưng/tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở)

Văn bản của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện 
được bán, cho thuê mua
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1. Cơ quan, tổ chức thực hiện bán nhà, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất do

phá sản, giải thể, chia tách;

2. Cơ quan, tổ chức thực hiện bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản là tài sản

công.

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty quản lý tài sản của các tổ chức

tín dụng (AMC), công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) thực hiện

bán nhà, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án bất

động sản đang được dùng bảo lãnh, thế chấp để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

06 trường hợp ngoại lệ không áp dụng điều kiện kinh doanh BĐS – Điều 5
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4. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán nhà, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng

đất theo quyết định của Tòa án, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi giải quyết tranh

chấp, khiếu nại, tố cáo;

5. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân án, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng thuộc

quyền sở hữu hợp pháp, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất thuộc

quyền sử dụng hợp pháp của mình;

6. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng BĐS do mình

đầu tư xây dựng mà không phải là dự án đầu tư xây dựng bất động sản để kinh doanh.

06 trường hợp ngoại lệ không áp dụng điều kiện kinh doanh BĐS – Điều 5 (TT) 

II. CÁC ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA NGHỊ ĐỊNH 02/2022/NĐ-CP



Điều 5 NĐ 02/2022/NĐ-CP
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua BĐS

quy mô nhỏ, không thường xuyên

NĐ 02 quy định chi tiết hơn về tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng

BĐS “quy mô nhỏ”, “không thường xuyên”.

NĐ 76/2015/NĐ-CP NĐ 02/2022/NĐ-CP

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở để bán,
cho thuê, cho thuê mua mà không phải thành lập doanh
nghiệp theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, cho thuê, cho thuê
mua, chuyển nhượng BĐS do mình đầu tư xây dựng mà
không phải là dự án đầu tư xây dựng BĐS để kinh
doanh theo quy định của pháp luật.
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Thống nhất quy định về vốn tối thiểu để thực hiện dự án BĐS

TRƯỚC NĐ 02/2022/NĐ-CP SAU NĐ 02/2022/NĐ-CP

Điều 14.2 NĐ 43/2014/NĐ-CP: phải có vốn chủ
sở hữu ≥ 20% tổng vốn đầu tư (quy mô dự án
<20 ha); hoặc ≥ 15% tổng vốn đầu tư (quy mô dự
án >20 ha).

Điều 10.1 LKDBĐS: phải có vốn pháp định tối
thiểu 20 tỷ đồng.

Điều 75.2.(a) Luật đầu tư 2020: Bỏ quy định
phải có vốn pháp định tối thiểu 20 tỷ đồng quy
định tại Điều 10.1 LKDBĐS.

Điều 4.2 NĐ 02/2022/NĐ-CP:

Quy định: Phải có vốn chủ sở hữu ≥ 20% tổng
vốn đầu tư (quy mô dự án <20 ha); hoặc ≥ 15%
tổng vốn đầu tư (quy mô dự án >20 ha).

Xác định dựa trên: (1) BCTC đã được kiểm
toán gần nhất hoặc kết quả báo cáo kiểm toán
độc lập (DN đang hoạt động); hoặc (2) vốn điều
lệ thực tế đã góp (DN mới thành lập)
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NĐ 76/2015/NĐ-CP NĐ 02/2022/NĐ-CP

Điều 6 NĐ 02/2022/NĐ-CP

Việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua,

cho thuê lại bất động sản và chuyển nhượng dự án

bất động sản phải lập thành hợp đồng theo mẫu

quy định tại NĐ 02/2022/NĐ-CP.

Bắt buộc phải ký hợp đồng mẫu khi bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua, cho thuê lại BĐS
và chuyển nhượng dự án BĐS

Điều 7 NĐ 76/2015/NĐ-CP

• Không bắt buộc phải lập hợp đồng theo mẫu, hợp đồng

mẫu chỉ để các bên tham khảo trong quá trình thương

thảo, ký kết hợp đồng.

• Các bên có thể thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung các điều,

khoản trong hợp đồng mẫu, nhưng phải bảo đảm có đầy

đủ các nội dung chính đã được quy định.
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1. Hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ chung cư (Mẫu số 01);

2. Hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú (Mẫu số 02);

3. Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở riêng lẻ (Mẫu số 03).

4. Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng khác không thuộc trường hợp quy định tại các

khoản 1, 2 và 3 nêu trên (Mẫu số 04);

5. Hợp đồng thuê nhà ở, công trình xây dựng (Mẫu số 05);

6. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Mẫu số 06);

7. Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất (Mẫu số 07);

8. Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phần) dự án bất động sản (Mẫu số 08 ).

08 loại Hợp đồng mẫu
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Điều 7, NĐ 02/2022/NĐ-CP 

Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai 

và chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn

Quy định chi tiết và bổ sung 03 điều kiện đối với trường hợp được phép chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê

mua nhà, công trình xây dựng, gồm:

 Chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

 Có hợp đồng mua bán, thuê mua được lập theo Điều 6 NĐ 02/2022/NĐ-CP; nếu đã ký hợp đồng trước ngày
01/03/2022 thì phải có hợp đồng đã ký kết;

 Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng phải thuộc diện không có tranh chấp, khiếu kiện;

 Nhà, công trình xây dựng thuộc hợp đồng mua bán, thuê mua không thuộc diện bị kê biên, thế chấp để bảo đảm
cho việc thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được bên nhận thế chấp đồng ý.
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Điều 7, NĐ 02/2022/NĐ-CP 

Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và 

chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn (TT)

Lưu ý:

Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng được thực hiện đối với toàn bộ hợp

đồng.

Trường hợp mua bán, thuê mua nhiều căn nhà, công trình xây dựng trong cùng một hợp đồng mà các bên có nhu

cầu chuyển nhượng từng căn nhà, công trình xây dựng thì bên chuyển nhượng phải thỏa thuận với chủ đầu tư để

sửa đổi hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng hoặc ký phụ lục hợp đồng trước khi thực hiện

chuyển nhượng hợp đồng theo quy định tại NĐ 02/2022/NĐ-CP.
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Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ/một phần dự án theo LĐT 2020 và LKDBĐS 2014

(Lưu ý các trường hợp phải làm thủ tục đăng ký về tập trung kinh tế theo Luật Cạnh tranh) 

TRƯỚC NĐ 02/2022/NĐ-CP SAU NĐ 02/2022/NĐ-CP

Điều 46.2 LĐT 2020

Dự án đầu tư mà nhà đầu được chấp thuận theo Điều 29
LĐT 2020  Thực hiện theo thủ tục quy định tại LĐT
2020

Dự án được cấp GCNĐKĐT  Thực hiện theo thủ tục quy
định tại LĐT 2020

Dự án còn lại  Thực hiện theo thủ tục quy định tại
LKDBĐS 2014.

Điều 9 NĐ 02/2022/NĐ-CP

Dự án đầu tư mà nhà đầu được chấp thuận theo Điều 29
LĐT 2020  Thực hiện theo thủ tục quy định tại LĐT
2020

Dự án được cấp GCNĐKĐT theo LĐT 2020  Thực hiện
theo thủ tục quy định tại LĐT 2020

Dự án còn lại  Thực hiện theo thủ tục quy định tại
LKDBĐS 2014.
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Điều 12, NĐ 02/2022/NĐ-CP 
09 bước thủ tục chuyển nhượng toàn bộ/một phần dự án bất động sản Thủ tướng quyết định việc đầu tư

Nộp hồ sơ
đến UBND 

cấp tỉnh nơi
có dự án

Lấy ý 
kiến và
thẩm
định
hồ sơ

Xem xét
quyết

định cho
phép

chuyển
nhượng

Hoàn
thành

ký hợp
đồng

chuyển
nhượng

Nộp
thuế, 
phí

theo
quy
định

Thông
báo cho
khách

hàng và
các bên

liên
quan

Đăng ký
biến động

đất đai
và/hoặc
đề nghị
thu hồi

đất để cho
thuê

Công
khai

quyết
định cho

phép
chuyển
nhượng

dự án

Gửi
quyết

định cho
phép

chuyển
nhượng

dự án
đến BXD

Chủ đầu
tư

UBND 
cấp
tỉnh

Thủ
tướng
Chính

phủ

Các bên
chuyển
nhượng

Các bên
chuyển
nhượng

Bên
chuyển
nhượng

Các bên
chuyển
nhượng

UBND 
cấp tỉnh

UBND 
cấp tỉnh
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Điều 11, NĐ 02/2022/NĐ-CP 
09 bước thủ tục chuyển nhượng toàn bộ/một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh quyết định việc 

đầu tư

Nộp hồ sơ
đến UBND 
cấp tỉnh/ 
cơ quan

quản lý nhà
ở cấp tỉnh

Lấy ý 
kiến và
thẩm
định
hồ sơ

Xem xét
quyết

định cho
phép

chuyển
nhượng

Hoàn
thành

ký hợp
đồng

chuyển
nhượng

Nộp
thuế, 
phí

theo
quy
định

Thông
báo cho
khách

hàng và
các bên

liên
quan

Đăng ký
biến động

đất đai
và/hoặc
đề nghị
thu hồi

đất để cho
thuê

Công
khai

quyết
định cho

phép
chuyển
nhượng

dự án

Gửi
quyết

định cho
phép

chuyển
nhượng

dự án
đến BXD

Chủ đầu
tư

Cơ quan
chủ trì

thẩm định

UBND 
cấp
tỉnh

Các bên
chuyển
nhượng

Các bên
chuyển
nhượng

Bên
chuyển
nhượng

Các bên
chuyển
nhượng

UBND 
cấp
tỉnh

Cơ quan
quản lý

nhà ở cấp
tỉnh
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• Các bên đang làm thủ tục ký kết hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng nhưng đến ngày

NĐ 02/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, các bên chưa ký kết hợp đồng Lập theo Hợp đồng mẫu tại

NĐ O2/2022/NĐ-CP (Điều 14.2 NĐ 02/2022/NĐ-CP).

• Hợp đồng kinh doanh BĐS áp dụng cho giao dịch được ký kết sau ngày 01/03/2022  Lập theo Hợp

đồng mẫu tại NĐ O2/2022/NĐ-CP (Điều 6 NĐ 02/2022/NĐ-CP).

•  Không phải ký lại hợp đồng (trừ trường hợp các bên thỏa thuận ký lại hợp đồng): Hợp đồng kinh

doanh BĐS đã ký trước ngày 01/03/2022, (Điều 14.1 NĐ 02/2022/NĐ-CP).

08 giao dịch bắt buộc phải ký hợp đồng theo mẫu

III. MỘT SỐ LƯU Ý CHO DOANH NGHIỆP 



Đối với Hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ chung cư (Mẫu số 01) Phải được đăng ký với Cục QLCT và BVNTD (Mục

9, Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung ban hành theo Quyết định

02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012).

Trình tự, thủ tục đăng ký:

Nộp hồ sơ đăng ký
cùng với Dự thảo hợp

đồng

Yêu cầu bổ 
sung tài liệu 

(nếu có)

(5 ngày làm
việc)

DN bổ sung 
tài liệu

(3 ngày làm
việc)

Ra thông báo về việc 
chấp nhận/từ chối
đăng ký hợp đồng 

mẫu

(20 ngày làm việc)

Doanh nghiệp kinh doanh BĐS phải đăng ký với Cục QLCT và BVNTD: Hợp đồng mua bán, 
thuê mua căn hộ chung cư
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Xây dựng/rà soát thông tin của doanh nghiệp/dự án trên trang thông tin điện tử để đảm bảo tuân thủ các nội dung

theo quy định tại LKDBĐS 2014 và NĐ 02/2022/NĐ-CP và kiểm tra việc công khai thông tin tại trụ sở Ban Quản lý dự

án/sàn giao dịch BĐS:

• Thông tin công khai bao gồm (1) các thông tin về doanh nghiệp (vd. tên, địa chỉ trụ sở chính,…), (2) thông tin về BĐS đưa

vào kinh doanh (vd. thông tin thế chấp, số lượng, loại sản phẩm BĐS, v.v.); và

• Phải công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, tại trụ sở Ban Quản lý dự án (dự án đầu tư kinh doanh

BĐS), tại sàn giao dịch bất động sản (kinh doanh qua sàn giao dịch BĐS).

Công khai thông tin
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IV. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA NGHỊ ĐỊNH 02 ĐỐI VỚI MỘT SỐ
VƯỚNG MẮC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BĐS TRƯỚC ĐÂY

CÁC VẤN ĐỀ VƯỚNG MẮC NĐ 02/2022/NĐ-CP

Chưa có quy định rõ về các trường hợp không cần đáp
ứng điều kiện kinh doanh BĐS.

Làm rõ 06 trường hợp được tham gia giao dịch BĐS mà
không cần phải đáp ứng điều kiện kinh doanh BĐS.
Lưu ý: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, cho thuê, cho thuê
mua, chuyển nhượng BĐS do mình đầu tư xây dựng mà không
phải là dự án đầu tư xây dựng BĐS để kinh doanh theo quy
định của pháp luật.

Thiếu minh bạch trong các dự án BĐS: Lừa đảo, cung
cấp thông tin sai sự thật cho người mua, bán các sản
phẩm BĐS không đủ điều kiện kinh doanh.

Chủ đầu tư dự án BĐS phải đáp ứng đủ điều kiện và có nghĩa
vụ công bố chi tiết thông tin về doanh nghiệp và dự án trên
website doanh nghiệp và trụ sở Ban quản lý dự án (dự án đầu
tư kinh doanh BĐS), tại sàn giao dịch bất động sản (kinh
doanh qua sàn giao dịch BĐS).



IV. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA NGHỊ ĐỊNH 02 ĐỐI VỚI MỘT SỐ
VƯỚNG MẮC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BĐS TRƯỚC ĐÂY

CÁC VẤN ĐỀ VƯỚNG MẮC NĐ 02/2022/NĐ-CP

Quy định không chi tiết, không rõ ràng và chồng
chéo về điều kiện chuyển nhượng một
phần/toàn bộ dự án BĐS (LĐĐ, LKDBĐS, LĐT).

Quy định tương đối rõ ràng và thống nhất về các
trường hợp chuyển nhượng một phần/toàn bộ dự
án BĐS.

Chưa có quy định về mua bán, thuê mua
condotel, officetel: vướng mắc trong việc đăng
ký quyền sở hữu condotel, officetel.

Quy định hợp đồng mẫu áp dụng cho trường hợp
mua bán, thuê mua condotel, officetel.

Hợp đồng kinh doanh BĐS do các bên tự soạn,
không theo mẫu: Không thể hiện đầy đủ quyền
và nghĩa vụ của các bên theo quy định pháp
luật, nhiều hợp đồng không cân bằng lợi ích,
dễ gây thiệt hại cho người mua.

Ban hành 08 loại hợp đồng mẫu bắt buộc áp dụng
cho các giao dịch kinh doanh BĐS: thể hiện đầy đủ
các quyền, nghĩa vụ luật định và cho phép bổ sung
thỏa thuận của các bên.



Công ty địa ốc Alibaba phân lô bán nền khi chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục, đáp ứng đủ các điều để đưa
BĐS vào kinh doanh, cung cấp thông tin không có thật về sản phẩm và dự án

Công ty Alibaba và các công ty cùng hệ thống tự lập
dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các
thông tin không có thật như đây là các dự án có tính
pháp lý đầy đủ, tự đặt tên các dự án để kêu gọi, lừa
ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy
động tiền từ khách hàng.

Công ty địa ốc Alibaba cùng các đồng phạm đã lừa
đảo khoảng 5.000 người mua dự án và chiếm đoạt
gần 2.500 tỷ đồng

Vụ việc liên quan đến việc công khai thông tin

IV. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA NGHỊ ĐỊNH 02 ĐỐI VỚI MỘT SỐ VƯỚNG MẮC
TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BĐS TRƯỚC ĐÂY (TT)
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