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A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI 

1. Thủ tục gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân 

nƣớc ngoài 

1.1. Trình tự thực hiện: 

a) Trình tự đối với cá nhân nước ngoài: 

- Trước khi hết hạn sở hữu nhà ở 03 tháng, nếu chủ sở hữu có nhu cầu gia hạn 

thêm thì phải có đơn ghi rõ thời hạn đề nghị gia hạn thêm kèm theo bản sao có chứng 

thực Giấy chứng nhận đối với nhà ở và gửi cho UBND tỉnh xem xét, giải quyết; 

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của chủ sở hữu, 

UBND tỉnh xem xét và có văn bản đồng ý gia hạn một lần thời hạn sở hữu nhà ở theo đề 

nghị của chủ sở hữu nhưng tối đa không quá 50 năm, kể từ khi hết hạn sở hữu nhà ở lần 

đầu ghi trên Giấy chứng nhận, trừ trường hợp bị buộc xuất cảnh hoặc buộc chấm dứt 

hoạt động tại Việt Nam; 

- Căn cứ văn bản đồng ý gia hạn của UBND tỉnh, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy 

chứng nhận có trách nhiệm ghi gia hạn trên Giấy chứng nhận; cơ quan cấp Giấy chứng 

nhận phải sao một bản Giấy chứng nhận và chuyển cho Sở Xây dựng để theo dõi. 

b) Trình tự đối với tổ chức nước ngoài 

- Trước khi hết hạn sở hữu nhà ở 03 tháng, nếu chủ sở hữu có nhu cầu gia hạn 

thêm thì phải có đơn ghi rõ thời hạn đề nghị gia hạn thêm kèm theo bản sao có chứng 

thực Giấy chứng nhận đối với nhà ở, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cơ quan 

có thẩm quyền của Việt Nam gia hạn hoạt động và gửi cho UBND tỉnh xem xét, giải 

quyết; 

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của chủ sở hữu, 

UBND tỉnh xem xét và có văn bản đồng ý gia hạn một lần thời hạn sở hữu nhà ở theo  đề 

nghị của chủ sở hữu nhưng tối đa không quá thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam gia hạn hoạt động; 

- Căn cứ văn bản đồng ý gia hạn của UBND tỉnh, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy 

chứng nhận có trách nhiệm ghi gia hạn trên Giấy chứng nhận; cơ quan cấp Giấy chứng 

nhận phải sao một bản Giấy chứng nhận và chuyển cho Sở Xây dựng để theo dõi. 

1.2. Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Xây 

dựng (hoặc Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận) hoặc gửi qua đường bưu điện. 

1.3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

Đối với cá nhân: 

- Đơn đề nghị gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở; 



 

2 

- Bản sao và xuất trình bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao có công chứng 

hoặc12 bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đối với nhà ở. 

Đối với tổ chức: 

- Đơn đề nghị gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở; 

- Bản sao và xuất trình bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao có công chứng hoặc bản 

sao có chứng thực Giấy chứng nhận đối với nhà ở; 

- Bản sao và xuất trình bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao có công chứng hoặc bản 

sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 

1.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề 

nghị của chủ sở hữu. 

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức nước ngoài đang 

sở hữu nhà ở tại Việt Nam 

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh 

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận, Sở Xây dựng. 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản đồng ý gia hạn thời hạn sở 

hữu nhà ở 

1.8. Lệ phí: Không  

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Có đơn gửi UBND cấp tỉnh trước khi hết hạn sở hữu nhà ở 03 tháng  

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Nhà ở năm 2014; 

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở và Nghị định số  30/2021/NĐ-

CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 99/2015/NĐ-CP . 

- Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-705-QD-BXD-2021-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-nha-o-kinh-doanh-bat-dong-san-477961.aspx#_ftn4
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-30-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-99-2015-nd-cp-huong-dan-luat-nha-o-449420.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-30-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-99-2015-nd-cp-huong-dan-luat-nha-o-449420.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-30-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-99-2015-nd-cp-huong-dan-luat-nha-o-449420.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-99-2015-nd-cp-huong-dan-luat-nha-o-294439.aspx
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ 

1. Thủ tục chuyển nhƣợng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do 

UBND tỉnh quyết định việc đầu tƣ 

1.1. Trình tự thực hiện: 

- Chủ đầu tư dự án nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện 01 bộ hồ sơ chuyển nhượng 

toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đến Sở Xây dựng, cụ thể như sau: 

- Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện 01 bộ hồ sơ 

chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản để lấy ý kiến thẩm định của 

các cơ quan có liên quan đến dự án, phần dự án chuyển nhượng của địa phương; trường 

hợp bên nhận chuyển nhượng là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà dự án hoặc 

phần dự án bất động sản chuyển nhượng tại khu vực xã, phường, thị trấn biên giới, ven 

biển, hải đảo thì phải lấy thêm ý kiến thẩm định của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. 

Thời gian gửi hồ sơ và có ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan là 15 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Sau khi hoàn thành việc thẩm định, Sở Xây dựng có trách nhiệm trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho phép chuyển nhượng. Thời gian lấy ý kiến thẩm 

định, thực hiện thẩm định và quyết định cho phép chuyển nhượng tối đa là 30 ngày, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp hồ sơ chưa đủ giấy tờ theo quy định thì chủ 

đầu tư phải bổ sung theo quy định, thời gian bổ sung giấy tờ không tính vào thời gian 

giải quyết. Trường hợp dự án, phần dự án bất động sản không đủ điều kiện chuyển 

nhượng thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư dự án 

biết rõ lý do. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm công bố công khai quyết định cho phép 

chuyển nhượng dự án hoặc một phần dự án bất động sản trên Cổng thông tin điện tử của 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng nơi có dự án và gửi quyết định này về Bộ Xây dựng 

để tổng hợp, theo dõi. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng phải công bố 

công khai quyết định này trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp. 

1.2. Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu 

điện hoặc nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm hành chính 

công tỉnh 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ 

đầu tư; 

- Dự thảo hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản; 

- Hồ sơ dự án, phần dự án đề nghị cho chuyển nhượng bao gồm: 

+ Quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc văn bản cho phép đầu tư 

hoặc văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao và xuất 

trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có công chứng, chứng thực); 

+ Quyết định phê duyệt dự án (bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc 

bản sao có công chứng, chứng thực); 
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+ Quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc bản vẽ tổng mặt bằng (bản sao và xuất trình bản 

chính để đối chiếu hoặc bản sao có công chứng, chứng thực); 

+ Giấy tờ chứng minh đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng của dự án (bản sao 

và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có công chứng, chứng thực); 

+ Giấy tờ chứng minh đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ 

thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ 

dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng (bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu 

hoặc bản sao có công chứng, chứng thực); 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của toàn bộ hoặc phần dự án bất động sản đề 

nghị chuyển nhượng (bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có 

công chứng, chứng thực); 

- Báo cáo quá trình thực hiện dự án bất động sản của chủ đầu tư tính đến thời điểm 

chuyển nhượng. 

- Hồ sơ của bên nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản 

bao gồm: 

+ Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án;  

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

hoặc giấy tờ chứng minh việc thành lập tổ chức (bản sao và xuất trình bản chính để đối 

chiếu hoặc bản sao có công chứng, chứng thực), trừ trường hợp nhà đầu tư nước ngoài 

chưa thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư; 

+ Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính; chứng minh các nguồn vốn huy động 

(nếu có) theo quy định của pháp luật để đảm bảo việc tiếp tục triển khai thực hiện dự án 

theo đúng tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; đối với doanh nghiệp 

kinh doanh bất động sản nhận chuyển nhượng thì phải có giấy tờ chứng minh năng lực 

tài chính quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 

06/01/2022 của Chính phủ. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

1.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án bất động sản. 

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Xây dựng. 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép chuyển nhượng 

toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản. 

1.8. Phí, lệ phí: Không có. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản (theo 

Mẫu số 10 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số  02/2022/NĐ-CP ngày 

06/01/2022 của Chính phủ). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-02-2022-nd-cp-huong-dan-luat-kinh-doanh-bat-dong-san-2014-484653.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-02-2022-nd-cp-huong-dan-luat-kinh-doanh-bat-dong-san-2014-484653.aspx
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- Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động 

sản (theo Mẫu số 11 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 02/2022/NĐ-

CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ). 

- Báo cáo quá trình thực hiện dự án bất động sản (theo Mẫu số 12 quy định tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ). 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Chủ đầu tư chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với 

toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng. 

- Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải 

là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, có đủ năng lực tài chính và cam kết tiếp tục 

việc triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm 

tiến độ, nội dung dự án. 

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải có các điều kiện sau đây:  

+ Phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc 

hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã, có ngành nghề kinh doanh bất 

động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); 

+ Phải công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, tại trụ sở Ban Quản 

lý dự án (đối với các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản), tại sàn giao dịch bất động 

sản (đối với trường hợp kinh doanh qua sàn giao dịch bất động sản) các 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), thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định tại 

Khoản 2 Điều 6 của Luật Kinh doanh bất động sản, thông tin về việc thế chấp nhà, công 

trình xây dựng, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh (nếu có), thông tin về số lượng, 

loại sản phẩm bất động sản được kinh doanh, số lượng, loại sản phẩm bất động sản đã 

bán, chuyển nhượng, cho thuê mua và số lượng, loại sản phẩm còn lại đang tiếp tục kinh 

doanh. 

Đối với các thông tin đã công khai quy định tại điểm này mà sau đó có thay đổi thì 

phải được cập nhật kịp thời ngay sau khi có thay đổi; 

+ Chỉ kinh doanh các bất động sản có đủ điều kiện theo quy định tại Điều  9, Điều 

55 của Luật Kinh doanh bất động sản. 

- Đối với trường hợp nhà đầu tư được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án bất động sản 

theo quy định của pháp luật thì nhà đầu tư đó phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 

20% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha, không thấp hơn 

15% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên. Khi thực hiện 

kinh doanh bất động sản thì chủ đầu tư dự án phải đáp ứng điều kiện quy định trên.  

Việc xác định vốn chủ sở hữu quy định tại Khoản này được căn cứ vào kết quả báo 

cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc kết quả báo cáo kiểm toán độc lập của 

doanh nghiệp đang hoạt động (được thực hiện trong năm hoặc năm trước liền kề); 

trường hợp là doanh nghiệp mới thành lập thì xác định vốn chủ sở hữu theo vốn điều lệ 

thực tế đã góp theo quy định của pháp luật. 

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH 13 ngày 25/11/2014. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-02-2022-nd-cp-huong-dan-luat-kinh-doanh-bat-dong-san-2014-484653.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-02-2022-nd-cp-huong-dan-luat-kinh-doanh-bat-dong-san-2014-484653.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-02-2022-nd-cp-huong-dan-luat-kinh-doanh-bat-dong-san-2014-484653.aspx
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- Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-02-2022-nd-cp-huong-dan-luat-kinh-doanh-bat-dong-san-2014-484653.aspx
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ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP CHUYỂN NHƢỢNG TOÀN BỘ 

(HOẶC MỘT PHẦN) DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN 

 (Mẫu số 10 quy định tại phụ lục Ban hành kèm theo Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 

06/01/2022 của Chính phủ) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố …………………… 

1. Thông tin chủ đầu tƣ chuyển nhƣợng dự án 

- Tên doanh nghiệp: ………………………………………………….. 

- Địa chỉ: ……………………………………………………………...... 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 

..................................................................................................................  

- Người đại diện theo pháp luật: …………………….. Chức vụ:…………. 

- Điện thoại: ……………………Fax:…………………Email:……………… 

Hiện đang là chủ đầu tư dự án: ………………………………………….... 

Thuộc địa bàn phường/xã………quận/huyện/thị xã………..tỉnh/thành phố 

………………………………………………………………………………... 

Đề nghị được chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phần) dự án……..……với các nội 

dung chính như sau: 

2. Những nội dung cơ bản của dự án 

a) Nội dung chính của dự án (dự án chuyển nhượng) đã được phê duyệt (ghi rõ nội 

dung này đối với tất cả trường hợp chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất 

động sản): 

- Tên dự án: ……………………………………………………………… 

- Địa chỉ: ………………………………………………………………….. 

- Diện tích đất: …………………………………………………………… 

- Thông tin về quy hoạch sử dụng đất: …………..…………………… 

- Thông tin về quy hoạch xây dựng:…………………………………… 

- Thông tin về công trình xây dựng:…………………………………… 

(Đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để kinh doanh quyền sử dụng đất 

thì không cần mô tả thông tin này) 

- Tổng mức đầu tư: ……………………………………………………….. 

- Số lượng và cơ cấu sản phẩm bất động sản:…………………………(Đối với dự 

án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để kinh doanh quyền sử dụng đất thì không cần mô 

tả thông tin này) 

- Tiến độ dự án: …………………………………………………………… 

- Các nội dung khác: ……………………………………………………… 

b) Nội dung chính của phần dự án chuyển nhượng đã được phê duyệt gồm: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-02-2022-nd-cp-huong-dan-luat-kinh-doanh-bat-dong-san-2014-484653.aspx
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(chỉ ghi nội dung này đối với trường hợp chuyển nhượng một phần dự án bất động 

sản) 

- Diện tích đất: ………………………………………………………………. 

- Nội dung về quy hoạch sử dụng đất: …………………………………… 

- Nội dung về quy hoạch xây dựng: ………………………………………. 

- Nội dung về công trình xây dựng:........................................................ 

(Đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để kinh doanh quyền sử dụng đất 

thì không cần mô tả thông tin này) 

- Tổng vốn đầu tư: ………………………………………………………. 

- Số lượng và cơ cấu sản phẩm bất động sản:…………………………(Đối với dự 

án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để kinh doanh quyền sử dụng đất thì không cần mô 

tả thông tin này) 

- Tiến độ thực hiện: .………………………………………………….. 

- Các nội dung khác: ………………………………………………….. 

3. Lý do đề nghị chuyển nhƣợng: 

…………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………….………… 

4. Đề xuất bên nhận chuyển nhƣợng: 

(Tên bên nhận chuyển nhượng; địa chỉ; người đại diện; năng lực tài chính; kinh 

nghiệm;………………...) 

…………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………….………… 

5. Phƣơng án giải quyết về quyền lợi và nghĩa vụ đối với khách hàng và các 

bên có liên quan: 

…………………………………………………………………………….…………

…………... 

…………………………………………………………………………….…………

…………... 

…………………………………………………………………………….…………

…………... 

6. Cam kết: 

…………………………………………………………………………….…………

…………... 

…………………………………………………………………………….…………

…………... 

…………………………………………………………………………….…………

…………... 

(Kèm theo Báo cáo tình hình thực hiện dự án, phần dự án chuyển nhượng)./. 
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Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu.………, 

   ………ngày ….... tháng ……. năm ………. 

                              CHỦ ĐẦU TƢ 

                  (ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƢỢC NHẬN CHUYỂN NHƢỢNG TOÀN BỘ 

HOẶC MỘT PHẦN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN 

 (Mẫu số 11 quy định tại phụ lục Ban hành kèm theo Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 

06/01/2022 của Chính phủ) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố………………………. 

1. Thông tin bên nhận chuyển nhƣợng dự án 

- Tên doanh nghiệp: …………………………………………………. 

- Địa chỉ: ……………………………………………………….……… 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 

..................................................................................................................  

- Người đại diện theo pháp luật:………………….. Chức vụ: ………….. 

- Điện thoại: ……………………Fax: ………..………Email:……………. 

2. Năng lực về tài chính 

(về vốn chủ sở hữu, khả năng huy động vốn,………….kèm theo giấy tờ, tài liêu 

chứng minh) 

3. Năng lực kinh nghiệm (nếu có) 

(các dự án tương tự đã và đang triển khai về quy mô, vốn đầu tư,……..., số năm 

kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản………kèm theo giấy tờ, tài liệu chứng 

minh):………………... 

Đề nghị được nhận chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phần) dự án 

……………………… với các nội dung chính như sau: 

4. Những nội dung cơ bản của dự án 

a) Nội dung chính của dự án (dự án chuyển nhượng) đã được phê duyệt (ghi rõ nội 

dung này đối với tất cả trường hợp chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất 

động sản): 

- Tên dự án: ……………………………………………………….............. 

- Địa chỉ: …………………………………………………………………….. 

- Diện tích đất: ……………………………………………………………… 

- Thông tin về quy hoạch sử dụng đất: ……………………………......... 

- Thông tin về quy hoạch xây dựng:……………………………………… 

- Thông tin về công trình xây dựng:......................................................  

(Đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để kinh doanh quyền sử dụng đất 

thì không cần mô tả thông tin này) 

- Tổng mức đầu tư: …………………………………………………… 

- Số lượng và cơ cấu sản phẩm bất động sản:…………………….…..(Đối với dự án 

đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để kinh doanh quyền sử dụng đất thì không cần mô tả 

thông tin này) 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-02-2022-nd-cp-huong-dan-luat-kinh-doanh-bat-dong-san-2014-484653.aspx
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- Tiến độ dự án: ……………………………………………………….. 

- Các nội dung khác: ………………………………………………….. 

b) Nội dung chính của phần dự án chuyển nhượng đã được phê duyệt gồm: 

(chỉ ghi nội dung này đối với trường hợp chuyển nhượng một phần dự án bất động 

sản) 

- Diện tích đất: ……………………………………………………………. 

- Nội dung về quy hoạch sử dụng đất: ………………………………… 

- Nội dung về quy hoạch xây dựng…………………………………….. 

- Nội dung về công trình xây dựng:....................................................  

(Đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để kinh doanh quyền sử dụng đất 

thì không cần mô tả thông tin này) 

- Tổng vốn đầu tư: ………………………………………………….. 

- Số lượng và cơ cấu sản phẩm bất động sản:…………………………(Đối với dự 

án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để kinh doanh quyền sử dụng đất thì không cần mô 

tả thông tin này) 

- Tiến độ thực hiện: .………………………………………………… 

- Các nội dung khác: ………………………………………………… 

5. Cam kết: 

Nếu được cấp có thẩm quyền cho phép nhận chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một 

phần) dự án……………………………..……………., Công ty chúng tôi xin cam kết 

thực hiện như sau: 

- Về kế hoạch triển khai tiếp dự án …………………………………….… 

- Về tiến độ thực hiện ……………………………………………………… 

- Tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của chủ đầu tư đối với khách hàng và các bên có 

liên quan ……………………………………………………………. 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu.   ……….., 

………ngày ........ tháng ….…. 

năm……. 

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƢỢNG 

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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 BÁO CÁO 

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN TOÀN BỘ/MỘT PHẦN 

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƢỢNG 

 (Mẫu số 12 quy định tại phụ lục Ban hành kèm theo Nghị định số 02/2022/NĐ-

CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ……/……. ………., ngày ….. tháng ….. năm ……. 

 

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ……………… 

- ………………………………………………… 

1. Tên chủ đầu tƣ:…………………………………………………….... 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư: …… 

- Địa chỉ: ……………………………………………………………........ 

- Người đại diện ………………………………………………………… 

- Số điện thoại …………………………………………………………… 

- Thông tin khác: ………………………………………………………… 

2. Thông tin chung về dự án 

a) Nội dung chính của dự án (dự án chuyển nhượng) đã được phê duyệt (ghi rõ nội 

dung này đối với tất cả trường hợp chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phần) dự án bất 

động sản: 

- Tên dự án: ……………………………………………………………. 

- Địa chỉ: ………………………………………………………………... 

- Diện tích đất: …………………………………………………………. 

- Thông tin về quy hoạch sử dụng đất: ……………………………… 

- Thông tin về quy hoạch xây dựng:…………………………………. 

- Thông tin về công trình xây dựng:................................................ 

(Đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để kinh doanh quyền sử dụng đất 

thì không cần mô tả thông tin này) 

- Tổng mức đầu tư: ………………………………………………….. 

- Số lượng và cơ cấu sản phẩm bất động sản:…………………………(Đối với dự 

án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để kinh doanh quyền sử dụng đất thì không cần mô  

tả thông tin này) 

- Tiến độ dự án: ………………………………………………………… 

- Các nội dung khác: ………………………………………………….. 

b) Nội dung chính của phần dự án chuyển nhượng đã được phê duyệt gồm: 

(chỉ ghi nội dung này đối với trường hợp chuyển nhượng một phần dự án bất động 

sản) 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-02-2022-nd-cp-huong-dan-luat-kinh-doanh-bat-dong-san-2014-484653.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-02-2022-nd-cp-huong-dan-luat-kinh-doanh-bat-dong-san-2014-484653.aspx
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- Diện tích đất: ……………………………………………………………….. 

- Nội dung về quy hoạch sử dụng đất: ……………………………………. 

- Nội dung về quy hoạch xây dựng:………………………………………… 

- Nội dung về công trình xây dựng:.........................................................  

(Đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để kinh doanh quyền sử dụng đất 

thì không cần mô tả thông tin này) 

- Tổng vốn đầu tư: ………………………………………………………. 

- Số lượng và cơ cấu sản phẩm bất động sản:…………………………(Đối với dự 

án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để kinh doanh quyền sử dụng đất thì không cần mô 

tả thông tin này) 

- Tiến độ thực hiện: .………………………………………………….. 

- Các nội dung khác: …………………………………………………. 

3. Các văn bản hồ sơ pháp lý của dự án gồm: ………………… 

- Hồ sơ pháp lý về đầu tư:……………………………………………. 

- Hồ sơ pháp lý về quy hoạch, xây dựng:…………………………… 

- Hồ sơ pháp lý về đất đai:……………………………………………. 

- Các hồ sơ, giấy tờ, thông tin khác:…………………………………. 

4. Quá trình thực hiện dự án: 

- Tình hình giải phóng mặt bằng ……………………………………… 

- Tình hình được giao đất, cho thuê đất:…………………….……….. 

- Tình hình nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất ……………………… 

- Tình hình xây dựng hạ tầng kỹ thuật ……………………………….. 

- Tình hình xây dựng nhà ở, công trình xây dựng …………………… 

- Tiến độ đã thực hiện của dự án ……………………………………… 

- Tình hình huy động vốn: ……………………………………………… 

Số lượng vốn vay từ các tổ chức tính dụng (ghi rõ thông tin tổ chức tín 

dụng):……………………………………………………………………………... 

Số lượng vốn đã huy động từ tổ chức, cá nhân:……………………… 

- Tình hình bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, nhà, công trình xây 

dựng (nếu có):………………………………………………………… 

- Tình hình chuyển nhượng đất cho các nhà đầu tư cấp 2 (nếu có)………… 

- Tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình để tự xây 

dựng nhà ở (nếu có):………………………………………………..... 

- Các nội dung khác ………………………………………………….. 

5. Quá trình thực hiện của phần dự án chuyển nhƣợng: 

Ghi các thông tin nêu tại Mục 4 và các thông tin khác của phần dự án chuyển   

nhượng. 

6. Các quyền và lợi ích của các tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có): 

…………………………………………………………………………….………… 
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…………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………….………… 

 Nơi nhận: 

- Như trên 

- Lưu: …… 

CHỦ ĐẦU TƢ 

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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