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LUẬT 

NHÀ Ở 

 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 
1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 
12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; 

Luật này quy định về nhà ở. 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Luật này quy định về sở hữu nhà ở, phát triển, quản lý việc sử dụng, giao 
dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở. 

Nhà ở theo quy định của Luật này là công trình xây dựng với mục đích để ở 
và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến sở hữu nhà ở, 
phát triển, quản lý việc sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về 
nhà ở. 

Điều 3. Áp dụng pháp luật 

1. Trường hợp có sự khác nhau của Luật này với pháp luật có liên quan về 
sở hữu nhà ở, phát triển, quản lý việc sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà 
nước về nhà ở thì áp dụng quy định của Luật này. 

2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
thành viên có quy định khác với Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc 
tế đó. 



Điều 4. Quyền có chỗ ở và quyền sở hữu nhà ở 

Công dân có quyền có chỗ ở thông qua việc tạo lập nhà ở hợp pháp hoặc 
thông qua việc thuê, mượn, ở nhờ nhà ở theo quy định của pháp luật. Người tạo lập 
nhà ở hợp pháp có quyền sở hữu đối với nhà ở đó. 

Điều 5. Bảo hộ quyền sở hữu nhà ở 

1. Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu nhà ở của chủ sở hữu.  

2. Nhà ở thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân không bị quốc hữu hoá. Trường 
hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia, Nhà nước 
quyết định trưng mua hoặc trưng dụng nhà ở thì Nhà nước bồi thường cho chủ sở 
hữu nhà ở theo giá thị trường tại thời điểm thanh toán và tạo điều kiện để họ tạo 
lập nhà ở khác.  

Điều 6. Chính sách phát triển nhà ở 

1. Nhà nước có chính sách về quy hoạch, đất đai, tài chính, tín dụng; về 
nghiên cứu ứng dụng công nghệ và vật liệu xây dựng mới; về thị trường bất động 
sản nhà ở và thực hiện công khai, minh bạch thủ tục hành chính để tạo điều kiện 
cho tổ chức, cá nhân tham gia phát triển nhà ở theo quy định của pháp luật. 

2. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế 
tham gia đầu tư phát triển nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua đáp ứng nhu cầu 
nhà ở của người có thu nhập thấp và các tầng lớp dân cư trong xã hội. 

3. Nhà nước chủ động đầu tư phát triển quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước để 
cho thuê, cho thuê mua, phục vụ nhu cầu điều động, luân chuyển cán bộ, công 
chức; có chính sách hỗ trợ trực tiếp đối với một số đối tượng thuộc diện chính sách 
xã hội cải thiện nhà ở. 

Điều 7. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 
thành viên của Mặt trận 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong 
phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tuyên truyền, vận động 
nhân dân thực hiện và giám sát việc thực hiện pháp luật về nhà ở. 

Điều 8. Những hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực nhà ở 

1. Xâm phạm, cản trở việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ về sở hữu, sử 
dụng nhà ở của tổ chức, cá nhân. 

2. Vi phạm các quy định của Luật này và pháp luật về xây dựng trong việc 
phát triển nhà ở. 



3. Giả mạo, gian lận giấy tờ, làm sai lệch hồ sơ trong việc cấp giấy chứng 
nhận quyền sở hữu đối với nhà ở. 

4. Sử dụng nhà ở vào các hoạt động bị cấm theo quy định của pháp luật. 

5. Chiếm dụng diện tích nhà ở trái pháp luật, lấn chiếm không gian và các 
bộ phận công trình thuộc sở hữu chung hoặc của các chủ sở hữu khác dưới mọi 
hình thức. 

6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vượt quá quyền hạn hoặc thiếu trách nhiệm 
trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về nhà ở. 

7. Những hành vi khác bị nghiêm cấm trong lĩnh vực nhà ở theo quy định 
của pháp luật. 

Chương II  

SỞ HỮU NHÀ Ở 

Điều 9. Chủ sở hữu nhà ở và đối tượng được sở hữu nhà ở 

1. Chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, cá nhân tạo lập hợp pháp nhà ở; trường hợp 
chủ sở hữu nhà ở có yêu cầu thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng 
nhận quyền sở hữu đối với nhà ở cho họ. 

2. Đối tượng được sở hữu nhà ở tại Vi ệt Nam bao gồm: 

a) Tổ chức, cá nhân trong nước không phụ thuộc vào nơi đăng ký kinh 
doanh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; 

b) Người Vi ệt Nam định cư ở nước ngoài quy định tại Điều 126 của Luật 
này; 

c) Tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 125 của Luật 
này. 

Điều 10. Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với 
nhà ở 

Tổ chức, cá nhân có các điều kiện sau đây được cấp Giấy chứng nhận 
quyền sở hữu nhà ở: 

1. Thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 9 của Luật này; 

2. Có nhà ở được tạo lập hợp pháp thông qua việc đầu tư xây dựng, mua 
bán, tặng cho, thừa kế, đổi nhà ở và các hình thức khác theo quy định của pháp 
luật. 



Điều 11. Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở 

1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở được cấp cho chủ sở hữu 
theo quy định sau đây: 

a) Trường hợp chủ sở hữu nhà ở đồng thời là chủ sử dụng đất ở, chủ sở hữu 
căn hộ trong nhà chung cư thì cấp một giấy chứng nhận là Giấy chứng nhận quyền 
sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; 

b) Trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là chủ sử dụng đất ở thì 
cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. 

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng 
nhận quyền sở hữu nhà ở quy định tại khoản này được gọi chung là Giấy chứng 
nhận quyền sở hữu nhà ở. 

2. Chính phủ quy định nội dung và mẫu Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà 
ở. 

Điều 12. Ghi tên chủ sở hữu trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 

1. Nhà ở thuộc sở hữu của một tổ chức thì ghi tên tổ chức đó. 

2. Nhà ở thuộc sở hữu của một cá nhân thì ghi tên người đó.  

3. Nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất thì ghi tên người được các chủ sở 
hữu thoả thuận cho đứng tên trong giấy chứng nhận, nếu không có thoả thuận thì 
ghi đủ tên các chủ sở hữu nhà ở đó; trường hợp nhà ở thuộc sở hữu chung của vợ 
chồng thì ghi đủ tên của cả vợ và chồng, trường hợp có vợ hoặc chồng không 
thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Vi ệt Nam theo quy định của pháp luật thì chỉ ghi 
tên người có quyền sở hữu nhà ở tại Vi ệt Nam. 

4. Nhà ở thuộc sở hữu chung theo phần thì ghi tên từng chủ sở hữu đối với 
phần sở hữu riêng và giấy chứng nhận đối với nhà ở đó được cấp cho từng chủ sở 
hữu.  

Điều 13. Hiệu lực của Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 

1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở quy định tại Luật này là cơ sở pháp 
lý để chủ sở hữu nhà ở thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình đối với nhà ở đó 
theo quy định của pháp luật. 

2. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở không còn hiệu lực pháp lý trong 
các trường hợp sau đây: 

a) Nhà ở bị tiêu huỷ hoặc bị phá dỡ; 



b) Nhà ở bị tịch thu hoặc trưng mua theo quyết định của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền; 

c) Nhà ở được xây dựng trên đất thuê đã hết thời hạn thuê đất mà không 
được gia hạn thuê tiếp hoặc không được chuyển sang hình thức giao đất để sử 
dụng ổn định lâu dài; 

d) Nhà ở đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nhưng bị cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định thu hồi do cấp không đúng thẩm 
quyền, người được cấp giấy chứng nhận không đúng đối tượng, nhà ở được ghi 
trong giấy chứng nhận không đúng với hiện trạng khi cấp giấy hoặc nhà ở xây 
dựng trong khu vực đã bị cấm xây dựng nhà ở;  

đ) Nhà ở có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nhưng đã được cấp lại, 
cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở khác theo quy định của Luật này.  

Điều 14. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi 
chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho 
tổ chức. Trường hợp chủ sở hữu chung là tổ chức và cá nhân thì Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. 

2. Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi 
chung là Uỷ ban nhân dân cấp huyện) cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 
cho cá nhân. 

Điều 15. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; 

b) Bản sao một trong các giấy tờ: giấy phép xây dựng; quyết định phê duyệt 
dự án phát triển nhà ở; Giấy chứng nhận đầu tư; giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất hoặc một trong các loại giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của 
pháp luật về đất đai; giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp 
qua các thời kỳ; thoả thuận đồng ý bằng văn bản của chủ sử dụng đất ở đối với 
trường hợp chủ sở hữu nhà ở không phải là chủ sử dụng đất ở mà nhà ở được xây 
dựng tại các khu vực không thuộc diện phải có giấy phép xây dựng; giấy tờ mua 
bán, tặng cho, đổi, thanh lý, hoá giá nhà ở; hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội; quyết 
định trao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương; giấy tờ về thừa kế nhà ở; bản án, 
quyết định của Toà án hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền đã có hiệu lực 
pháp luật về sở hữu nhà ở; giấy tờ xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị 
trấn (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp xã) đối với các trường hợp khác, 
trừ nhà ở thuộc các khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật về xây 
dựng; 



c) Sơ đồ nhà ở, đất ở. 

2. Chính phủ quy định cụ thể các loại giấy tờ về tạo lập nhà ở quy định tại 
Điều này phù hợp với từng trường hợp, từng thời kỳ, từng loại nhà ở tại khu vực 
đô thị và nông thôn. 

Điều 16. Trình tự cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 

1. Tại khu vực đô thị, việc nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở 
hữu nhà ở được quy định như sau: 

a) Tổ chức nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh; 

b) Cá nhân nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện. 

2. Tại khu vực nông thôn, việc nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận 
quyền sở hữu nhà ở được quy định như sau: 

a) Tổ chức nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh; 

b) Cá nhân nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân xã hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan 
quản lý nhà ở cấp huyện. 

Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân xã thì trong thời hạn 
năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban nhân dân xã có trách 
nhiệm chuyển hồ sơ cho cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện.  

3. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền phải cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho chủ sở 
hữu nhà ở.  

Chủ sở hữu nhà ở nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tại cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ, trường hợp người khác nhận thay thì phải có giấy uỷ quyền của 
chủ sở hữu nhà ở có chứng nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã. 

4. Khi nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, chủ sở hữu nhà ở phải 
nộp giấy tờ gốc của bản sao trong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quy định tại 
Điều 15 của Luật này, trừ quyết định phê duyệt dự án phát triển nhà ở; Giấy chứng 
nhận đầu tư; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp được cấp 
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 của 
Luật này. 

Tại khu vực nông thôn, Uỷ ban nhân dân xã có trách nhiệm thu giấy tờ gốc 
quy định tại khoản này đối với những trường hợp chủ sở hữu nhà ở nhận Giấy 
chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tại Uỷ ban nhân dân xã. Trong thời hạn mười 
ngày làm việc, Uỷ ban nhân dân xã phải nộp giấy tờ gốc cho cơ quan quản lý nhà 
ở cấp huyện để đưa vào hồ sơ lưu trữ. 



Điều 17. Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 

1. Chủ sở hữu nhà ở bị mất Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở phải có hồ 
sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận và nộp cho cơ quan quản lý nhà ở của cấp có 
thẩm quyền cấp giấy chứng nhận. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận bao gồm:  

a) Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận, trong đó nêu rõ lý do mất giấy 
chứng nhận và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình; 

b) Giấy tờ xác nhận về việc mất giấy chứng nhận của cơ quan công an cấp 
xã nơi mất giấy kèm theo giấy tờ chứng minh đã đăng tin trên phương tiện thông 
tin đại chúng một lần đối với khu vực đô thị hoặc đã niêm yết thông báo mất Giấy 
chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã trong thời hạn mười 
ngày làm việc đối với khu vực nông thôn, trừ trường hợp có căn cứ rõ ràng là giấy 
chứng nhận bị tiêu huỷ do thiên tai, hoả hoạn. 

2. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ mà chủ sở 
hữu nhà ở không tìm lại được giấy chứng nhận thì cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền phải cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho chủ sở hữu nhà ở. 

Điều 18. Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 

1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở bị hư hỏng, rách nát hoặc đã ghi 
hết trang xác nhận thay đổi thì chủ sở hữu nhà ở được cấp đổi giấy chứng nhận. 

2. Chủ sở hữu nhà ở có đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận kèm theo Giấy 
chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cũ và nộp cho cơ quan quản lý nhà ở cấp có thẩm 
quyền cấp giấy chứng nhận. 

3. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền phải cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho 
chủ sở hữu nhà ở. 

Điều 19. Xác nhận thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu 
nhà ở 

1. Việc xác nhận thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 
được thực hiện khi có sự thay đổi về diện tích, tầng cao, kết cấu chính nhà ở; tách, 
nhập thửa đất đối với trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 
quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 của Luật này so với những nội dung đã ghi 
trong giấy chứng nhận. 

2. Chủ sở hữu nhà ở phải có bản kê khai về nội dung thay đổi kèm theo 
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và nộp cho cơ quan quản lý nhà ở cấp có 
thẩm quyền cấp giấy chứng nhận. 



3. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền phải xác nhận nội dung thay đổi vào Giấy chứng nhận 
quyền sở hữu nhà ở và giao lại cho chủ sở hữu nhà ở. 

Điều 20. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc cấp Giấy 
chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 

1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng 
nhận, xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quy định tại các điều 16, 17, 18 và 
19 của Luật này không được yêu cầu người nộp hồ sơ nộp thêm bất kỳ một loại 
giấy tờ nào khác ngoài các giấy tờ đã quy định; trường hợp hồ sơ không đủ giấy tờ 
thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể ngay cho người nộp 
hồ sơ biết để bổ sung hồ sơ. Thời gian bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian cấp 
giấy chứng nhận. 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có giấy biên nhận về việc tổ chức, cá nhân đã 
nộp đủ hồ sơ, trong đó ghi rõ ngày giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.  

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng 
nhận, xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận trong thời gian quy định tại các điều 
16, 17, 18 và 19 của Luật này phải thực hiện việc cấp giấy, xác nhận thay đổi trên 
giấy chứng nhận cho chủ sở hữu nhà ở, trường hợp không cấp giấy chứng nhận, 
không xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận thì phải có văn bản thông báo rõ lý 
do và trả lại hồ sơ cho người đề nghị cấp giấy chứng nhận. 

3. Cơ quan quản lý nhà ở cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận phải lập 
và quản lý sổ theo dõi sở hữu nhà ở. Nội dung của sổ theo dõi sở hữu nhà ở phải 
bảo đảm yêu cầu theo dõi được việc cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận và 
xác nhận những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận. 

Điều 21. Quyền của chủ sở hữu nhà ở 

1. Chiếm hữu đối với nhà ở. 

2. Sử dụng nhà ở. 

3. Bán, cho thuê, cho thuê mua, tặng cho, đổi, để thừa kế, cho mượn, cho ở 
nhờ, uỷ quyền quản lý, thế chấp nhà ở thuộc sở hữu của mình theo quy định của 
pháp luật. 

4. Bảo trì, cải tạo, phá dỡ hoặc xây dựng lại nhà ở và sử dụng không gian 
của nhà ở phù hợp với quy hoạch xây dựng, kiến trúc và các quy định của pháp 
luật có liên quan. 

5. Khiếu nại, tố cáo những hành vi vi phạm quyền sở hữu nhà ở hợp pháp 
của mình. 



6. Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy 
chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, xác nhận những thay đổi sau khi cấp giấy chứng 
nhận theo quy định của Luật này. 

7. Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 22. Nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở 

1. Thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục khi đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp lại 
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và xác nhận thay đổi sau khi cấp giấy chứng 
nhận theo quy định của Luật này. 

2. Quản lý, sử dụng, bảo trì, cải tạo, phá dỡ, xây dựng lại nhà ở của mình 
theo quy định của pháp luật nhưng không được làm ảnh hưởng hoặc gây thiệt hại 
đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người 
khác. 

3. Thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật khi bán, cho 
thuê, tặng cho, đổi, để thừa kế, cho mượn, cho ở nhờ, uỷ quyền quản lý, thế chấp 
nhà ở. 

4. Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật khi được Nhà 
nước cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, xác nhận 
thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận và trong quá trình sử dụng nhà ở. 

5. Chấp hành quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xử lý 
vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về nhà ở, về việc giải toả, bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư, phá dỡ nhà ở hoặc khi Nhà nước trưng dụng, trưng 
mua, mua trước nhà ở. 

6. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Chương III  

PHÁT TRI ỂN NHÀ Ở 

Mục 1 
QUY ĐỊNH CHUNG VỀ PHÁT TRI ỂN NHÀ Ở 

Điều 23. Mục tiêu phát triển nhà ở 

1. Phát triển nhà ở là việc đầu tư xây dựng mới, xây dựng lại hoặc cải tạo 
làm tăng diện tích nhà ở. 

2. Phát triển nhà ở phải bảo đảm cho công dân có chỗ ở phù hợp với khả 
năng thu nhập của các đối tượng khác nhau, điều kiện kinh tế - xã hội của đất 
nước, của từng địa phương; từng bước cải thiện chỗ ở của các tầng lớp dân cư, 



thúc đẩy hình thành và phát triển thị trường bất động sản nhà ở; góp phần phát 
triển đô thị và nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại và phù hợp với bản sắc 
văn hoá dân tộc. 

3. Phát triển nhà ở phải thể hiện chủ trương xoá bao cấp, thực hiện xã hội 
hoá nhà ở dựa trên cơ chế tạo điều kiện của Nhà nước về tín dụng dài hạn với lãi 
suất phù hợp; xác định trách nhiệm của người có nhu cầu tạo lập nhà ở và của Uỷ 
ban nhân dân các cấp, của cộng đồng dân cư trong việc chăm lo, cải thiện chỗ ở. 

Điều 24. Yêu cầu đối với phát triển nhà ở tại khu vực đô thị 

1. Tuân thủ các quy định về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch 
xây dựng đô thị bảo đảm việc bố trí, tái bố trí dân cư, chỉnh trang đô thị, kiến trúc, 
cảnh quan, môi trường, các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và sử dụng đất theo 
quy định của pháp luật. 

2. Nhà ở xây dựng mới trong các dự án phát triển nhà ở phải bảo đảm yêu 
cầu sau đây: 

a) Tại đô thị loại đặc biệt có tối thiểu 60% diện tích sàn là nhà chung cư; 

b) Tại đô thị loại 1 và loại 2 có tối thiểu 40% diện tích sàn là nhà chung cư; 

c) Tại đô thị loại 3 có tối thiểu 20% diện tích sàn là nhà chung cư. 

3. Nhà ở tại đô thị chủ yếu phải được phát triển theo dự án. Các dự án phát 
triển nhà ở phải được đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ 
tầng xã hội để đáp ứng yêu cầu cải thiện điều kiện sống của dân cư theo tiêu chuẩn 
của đô thị. 

4. Các dự án phát triển nhà ở, ngoài việc nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử 
dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng còn phải được nghiệm thu hệ thống 
cấp điện, cấp thoát nước, phòng, chống cháy nổ và vệ sinh môi trường trước khi 
đưa vào sử dụng. 

Điều 25. Yêu cầu đối với phát triển nhà ở tại khu vực nông thôn 

1. Tuân thủ quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, kiến trúc, các quy 
chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và sử dụng đất theo quy định của pháp luật, bảo đảm 
sự hình thành và phát triển nông thôn bền vững. 

2. Phát triển nhà ở nông thôn phải gắn với phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ 
tầng xã hội, bảo đảm vệ sinh môi trường, nâng cao điều kiện sống của nhân dân.  

Điều 26. Yêu cầu đối với phát triển nhà ở tại khu vực miền núi 



1. Phát triển nhà ở phải theo điểm dân cư tập trung phù hợp với phong tục, 
tập quán của từng dân tộc, đặc điểm địa lý, điều kiện tự nhiên của từng vùng, 
miền, hạn chế việc du canh, du cư. 

2. Phát triển nhà ở phải chú trọng đến việc đầu tư phát triển hạ tầng kỹ 
thuật, hạ tầng xã hội, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường, nâng cao điều kiện 
sống, văn hoá - xã hội của nhân dân khu vực miền núi.  

Điều 27. Chính sách phát triển nhà ở nông thôn, miền núi 

1. Nhà nước có chính sách về đất ở thông qua việc quy hoạch các điểm dân 
cư nông thôn, miền núi để bảo đảm cho hộ gia đình, cá nhân có đất xây dựng nhà 
ở. 

2. Nhà nước thực thi chính sách tín dụng dài hạn với lãi suất ưu đãi để hộ 
gia đình, cá nhân tại khu vực nông thôn, miền núi gặp khó khăn có điều kiện cải 
thiện chỗ ở. 

3. Nhà nước khuyến khích phát triển nhà ở nhiều tầng ở nông thôn để tiết 
kiệm đất ở. 

4. Nhà nước khuyến khích việc hợp tác giúp nhau xây dựng nhà ở. 

5. Nhà nước đầu tư cho việc nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến 
bộ khoa học và công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển nhà ở phù hợp với phong tục, 
tập quán của từng dân tộc, điều kiện tự nhiên của từng vùng, miền. 

Điều 28. Hình thức phát triển nhà ở 

1. Phát triển nhà ở theo dự án.  

2. Phát triển nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân. 

Điều 29. Phát triển nhà ở theo dự án 

1. Dự án phát triển nhà ở là tổng hợp các đề xuất chứng minh hiệu quả đầu 
tư phát triển nhà ở trên một địa điểm hoặc một khu vực nhất định. 

2. Những trường hợp phải phát triển nhà ở theo dự án bao gồm: 

a) Phát triển nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua của tổ chức, cá nhân 
thuộc các thành phần kinh tế;  

b) Cải tạo làm tăng diện tích, xây dựng lại nhà chung cư hoặc đầu tư xây 
dựng lại các khu nhà ở cũ; 

c) Phát triển quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; 



d) Phát triển nhà ở phục vụ tái định cư.  

Điều 30. Yêu cầu của dự án phát triển nhà ở 

Dự án phát triển nhà ở phải được lập và phê duyệt theo quy định của Luật 
này, pháp luật về xây dựng và phải bảo đảm các yêu cầu sau đây: 

1. Dự án phát triển nhà ở phải phù hợp với quy hoạch xây dựng, chương 
trình phát triển nhà ở trong từng giai đoạn của địa phương; 

2. Dự án phát triển nhà ở phải bảo đảm yêu cầu đầu tư xây dựng đồng bộ 
giữa nhà ở và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Các công trình hạ tầng xã 
hội phải được tính toán, xác định theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, phù hợp với quy mô 
dân số của dự án và có sự tính toán đến các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình sử 
dụng; 

3. Trong các dự án phát triển nhà ở, kiến trúc nhà ở phải thể hiện theo từng 
loại nhà cụ thể;  

4. Dự án phát triển nhà ở phải được thẩm định theo quy định của pháp luật 
về xây dựng khi phê duyệt và phải được kiểm định về chất lượng trước khi đưa 
vào sử dụng. Quyết định phê duyệt và kết quả kiểm định phải được lưu trữ tại cơ 
quan quản lý nhà ở cấp tỉnh để theo dõi, kiểm tra; 

5. Chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ các nội dung của dự án đã được phê 
duyệt. Trường hợp có sự thay đổi nội dung, tiến độ của dự án thì chủ đầu tư phải 
báo cáo và phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chấp thuận. 

Chính phủ quy định cụ thể nội dung và việc quản lý vận hành các dự án 
phát triển nhà ở. 

Điều 31. Quy hoạch phát triển nhà ở  

1. Quy hoạch xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn và các dự án xây 
dựng khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, trường đại 
học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trường học ở miền núi 
phải xác định nhu cầu về nhà ở, đất để xây dựng nhà ở và hệ thống hạ tầng phục 
vụ nhu cầu ở. 

2. Khi phê duyệt các quy hoạch quy định tại khoản 1 Điều này cơ quan có 
thẩm quyền phải đồng thời phê duyệt quy hoạch phát triển nhà ở. 

3. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phải công bố công khai quy hoạch phát triển 
nhà ở, các cơ chế, chính sách tạo điều kiện cụ thể đối với từng dự án phát triển nhà 
ở. 

Điều 32. Kiến trúc nhà ở 



1. Kiến trúc nhà ở phải kết hợp hài hoà giữa kiến trúc hiện đại với kiến trúc 
truyền thống, phù hợp với điều kiện tự nhiên, phong tục, tập quán, văn hoá - xã hội 
của các dân tộc từng vùng, miền. 

2. Kiến trúc nhà ở phải đa dạng các loại nhà ở, loại căn hộ phù hợp với điều 
kiện kinh tế - xã hội, khả năng thu nhập của các tầng lớp dân cư trên địa bàn; sử 
dụng có hiệu quả quỹ đất dành cho phát triển nhà ở. 

3. Nhà ở xây dựng hai bên đường, tuyến phố chính phải tuân thủ chỉ giới 
xây dựng, bảo đảm hài hoà về chiều cao, không gian, kiến trúc, thẩm mỹ, phù hợp 
với quy hoạch chung và thiết kế đô thị theo từng trục đường, tuyến phố.  

4. Nhà nước đầu tư cho việc nghiên cứu ban hành các thiết kế mẫu, thiết kế 
điển hình đối với nhà ở để đáp ứng yêu cầu phát triển nhà ở của nhân dân phù hợp 
với từng vùng, miền. 

Điều 33. Phương thức phát triển nhà ở 

1. Nhà ở do tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển để bán, cho thuê theo nhu cầu 
của thị trường (sau đây gọi là nhà ở thương mại). 

2. Nhà ở do hộ gia đình, cá nhân xây dựng (sau đây gọi là nhà ở riêng lẻ). 

3. Nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng để cho các đối 
tượng quy định tại Điều 53 và Điều 54 của Luật này thuê hoặc thuê mua (sau đây 
gọi là nhà ở xã hội). 

4. Nhà ở do Nhà nước đầu tư xây dựng để phục vụ điều động, luân chuyển 
cán bộ, công chức theo yêu cầu công tác (sau đây gọi là nhà ở công vụ).  

Mục 2 
PHÁT TRI ỂN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI  

Điều 34. Đối tượng và điều kiện tham gia phát triển nhà ở thương mại 

1. Tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài 
đều được quyền tham gia đầu tư phát triển nhà ở thương mại. 

2. Tổ chức, cá nhân trong nước đầu tư phát triển nhà ở thương mại phải có 
đăng ký kinh doanh nhà ở; đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì phải có Giấy 
chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. 

Điều 35. Đối tượng được mua, thuê nhà ở thương mại 

1. Tổ chức, cá nhân trong nước không phụ thuộc vào nơi đăng ký kinh 
doanh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. 



2. Người Vi ệt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở, 
được thuê nhà ở tại Vi ệt Nam quy định tại Điều 126 và Điều 131 của Luật này.  

3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở, được thuê 
nhà ở tại Vi ệt Nam quy định tại khoản 1 Điều 125 và Điều 131 của Luật này.  

Điều 36. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phát triển nhà ở thương mại 

1. Thực hiện các quy định về phát triển nhà ở theo dự án. 

2. Bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng của dự án đã được phê 
duyệt.  

3. Công khai tại trụ sở Ban quản lý dự án, địa điểm có dự án và trên phương 
tiện thông tin đại chúng về quy hoạch chi tiết của dự án, số lượng nhà ở bán, cho 
thuê; số lượng nhà ở đã bán, cho thuê; số lượng nhà ở còn lại; giá bán, giá cho 
thuê; phương thức thanh toán; thủ tục đăng ký mua, thuê nhà ở, điều kiện được 
mua, thuê nhà ở. 

4. Phải làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng 
nhận quyền sở hữu nhà ở cho người mua và bàn giao cho người mua nhà ở các hồ 
sơ liên quan đến nhà ở đó. Trường hợp cho thuê nhà ở thì tổ chức, cá nhân phát 
triển nhà ở thương mại có trách nhiệm lập và lưu trữ hồ sơ nhà ở theo quy định tại 
Điều 66 của Luật này. 

5. Báo cáo kết quả thực hiện dự án theo định kỳ và khi kết thúc dự án cho 
cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án.  

Điều 37. Đất để phát triển nhà ở thương mại 

1. Tổ chức, cá nhân được sử dụng đất do Nhà nước giao, cho thuê hoặc do 
nhận quyền sử dụng đất từ các tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật 
về đất đai để đầu tư phát triển nhà ở thương mại. 

2. Dự án phát triển nhà ở thương mại có từ hai tổ chức, cá nhân trở lên đăng 
ký tham gia làm chủ đầu tư thì phải thực hiện đấu thầu để lựa chọn chủ đầu tư. 
Việc chuyển quyền sử dụng đất trong các dự án phát triển nhà ở hoặc dự án khu đô 
thị mới đã đầu tư xây dựng hạ tầng phải bảo đảm công khai và thực hiện theo 
phương thức đấu giá. 

3. Việc đấu thầu để lựa chọn chủ đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất được 
thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Điều 38. Nguồn vốn để phát triển nhà ở thương mại 

1. Vốn của chủ đầu tư. 



2. Vốn liên doanh, liên kết với tổ chức, cá nhân khác. 

3. Vốn vay của tổ chức tín dụng. 

4. Vốn từ tiền ứng trước của bên có nhu cầu mua hoặc thuê nhà ở. 

5. Vốn huy động từ các nguồn khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 39. Mua bán, cho thuê nhà ở thương mại 

1. Phương thức mua bán, cho thuê nhà ở thương mại được thực hiện thông 
qua hình thức trả tiền một lần hoặc trả chậm, trả dần.  

Trường hợp chủ đầu tư huy động vốn từ tiền ứng trước của người có nhu 
cầu mua hoặc thuê nhà ở thì chỉ được áp dụng trong trường hợp thiết kế nhà ở đã 
được phê duyệt và đã được xây dựng xong phần móng. Tổng số tiền huy động 
trước khi bàn giao nhà ở cho người có nhu cầu không được vượt quá 70% giá trị 
nhà ở ghi trong hợp đồng. 

2. Trình tự, thủ tục mua bán, cho thuê nhà ở thương mại được thực hiện 
theo quy định tại Chương V của Luật này. 

3. Giá mua bán, cho thuê nhà ở thương mại, phương thức thanh toán do các 
bên thoả thuận trong hợp đồng. 

Điều 40. Tiêu chuẩn thiết kế nhà ở thương mại  

Nhà ở thương mại phải được thiết kế bảo đảm những tiêu chuẩn chung theo 
quy định của pháp luật về xây dựng và những tiêu chuẩn sau đây: 

1. Nhà chung cư phải thiết kế căn hộ khép kín, có diện tích sàn xây dựng 
mỗi căn hộ không thấp hơn 45m2;  

2. Nhà ở riêng lẻ xây dựng liền kề trong các dự án phải bảo đảm diện tích 
xây dựng không thấp hơn 50m2 và có chiều ngang mặt tiền không nhỏ hơn 5m;  

3. Nhà biệt thự không được xây dựng quá ba tầng và diện tích xây dựng 
không vượt quá 50% diện tích khuôn viên đất.  

Mục 3 
PHÁT TRI ỂN NHÀ Ở RIÊNG LẺ CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN  

Điều 41. Hình thức phát triển nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân 

1. Phát triển nhà ở riêng lẻ là việc hộ gia đình, cá nhân tự đầu tư xây dựng 
nhà ở trong khuôn viên đất ở thuộc quyền sử dụng của mình.  



2. Việc xây dựng nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân được thực hiện 
theo một trong các hình thức sau đây: 

a) Tự xây dựng nhà ở; 

b) Thuê tổ chức, cá nhân khác xây dựng nhà ở; 

c) Hợp tác giúp nhau xây dựng nhà ở tại khu vực nông thôn. 

Điều 42. Yêu cầu phát triển nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân 

1. Hộ gia đình, cá nhân phải có quyền sử dụng đất hợp pháp, có nhà ở 
nhưng không thuộc diện cấm cải tạo, cấm xây dựng lại theo quy định của pháp luật 
về xây dựng. 

2. Việc phát triển nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân tại đô thị và điểm 
dân cư nông thôn phải phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
có giấy phép xây dựng, trừ trường hợp không thuộc diện phải có giấy phép xây 
dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

3. Việc xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải bảo đảm yêu cầu kết nối với 
hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của đô thị. 

Điều 43. Trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân trong phát triển nhà ở 
riêng lẻ 

1. Tuân thủ việc xây dựng theo quy hoạch, kiến trúc, trình tự, thủ tục trong 
đầu tư xây dựng. 

2. Chịu trách nhiệm về chất lượng nhà ở. 

3. Đóng góp công sức hoặc kinh phí để xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật chung do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định. 

Điều 44. Hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn hợp tác giúp nhau xây dựng 
nhà ở 

1. Hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn tự nguyện hợp tác xây dựng nhà ở 
bằng khả năng tài chính, nhân công, vật liệu của các thành viên trong nhóm. 

2. Các thành viên trong nhóm phải thoả thuận về cách thức góp vốn, nhân 
công, vật liệu, thời gian thực hiện, quyền và nghĩa vụ của các thành viên và cam 
kết thực hiện thoả thuận của nhóm. 

3. Nhà nước có chính sách ưu đãi về thời hạn và lãi suất trong vay vốn và 
cung cấp các thiết kế mẫu nhà ở để hộ gia đình, cá nhân là thành viên trong nhóm 
xây dựng nhà ở. 



Mục 4 
PHÁT TRI ỂN NHÀ Ở XÃ HỘI  

Điều 45. Quỹ nhà ở xã hội 

1. Nhà nước có cơ chế, chính sách phát triển quỹ nhà ở xã hội để các đối 
tượng quy định tại Điều 53 và Điều 54 của Luật này thuê, thuê mua. 

2. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế 
trong nước và nước ngoài đầu tư phát triển quỹ nhà ở xã hội. 

3. Tổ chức, cá nhân phát triển quỹ nhà ở xã hội được Nhà nước miễn tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất đối với đất xây dựng nhà ở xã hội; được miễn, giảm các 
khoản thuế liên quan theo quy định của pháp luật.  

Điều 46. Yêu cầu phát triển nhà ở xã hội 

1. Bảo đảm chất lượng xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

2. Phù hợp với khả năng thanh toán tiền thuê, thuê mua của người có mức 
thu nhập thấp. 

3. Quản lý chặt chẽ quá trình đầu tư xây dựng, xét duyệt đối tượng được 
thuê, thuê mua và sử dụng quỹ nhà ở xã hội. 

Điều 47. Tiêu chuẩn thiết kế nhà ở xã hội 

1. Nhà ở xã hội tại đô thị phải là nhà chung cư được thiết kế bảo đảm những 
tiêu chuẩn chung của pháp luật về xây dựng và có số tầng theo quy định sau đây: 

a) Tại đô thị loại đặc biệt phải là nhà năm hoặc sáu tầng; 

b) Tại các đô thị loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 5 phải là nhà không quá 
sáu tầng. 

2. Diện tích mỗi căn hộ không quá 60m2 sàn và được hoàn thiện theo cấp, 
hạng nhà ở nhưng không thấp hơn 30m2 sàn. 

3. Nhà ở xã hội phải bảo đảm các tiêu chuẩn hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã 
hội theo quy định của từng loại đô thị. 

4. Ngoài các khu vực quy định tại khoản 1 Điều này, khu vực khác có điều 
kiện thuận lợi về đất đai thì có thể xây dựng nhà chung cư thấp tầng hoặc nhà ở 
riêng lẻ nhưng phải bảo đảm chất lượng xây dựng tương ứng với nhà cấp ba trở lên 
và các quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

Điều 48. Quy hoạch phát triển nhà ở xã hội 



1. Trong quy hoạch xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn, khu kinh tế, 
khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao phải xác định rõ quy hoạch xây 
dựng quỹ nhà ở xã hội. 

2. Việc lập, phê duyệt và công bố quy hoạch xây dựng quỹ nhà ở xã hội 
thực hiện theo quy định tại Điều 31 của Luật này. 

Điều 49. Đất để phát triển nhà ở xã hội 

1. Căn cứ vào quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các 
dự án phát triển nhà ở xã hội đã được phê duyệt, Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm 
quyền thực hiện giao đất hoặc cho thuê đất để đầu tư xây dựng quỹ nhà ở xã hội.  

2. Nhà nước miễn tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê 
đất đối với các dự án phát triển nhà ở xã hội. 

Điều 50. Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội 

1. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã 
hội thuộc sở hữu nhà nước để cho thuê, thuê mua trên địa bàn. 

2. Tổ chức, cá nhân phát triển nhà ở xã hội cho các đối tượng quy định tại 
Điều 53 và Điều 54 của Luật này thuê, thuê mua là chủ đầu tư đối với các dự án 
phát triển nhà ở do mình đầu tư. 

3. Chủ đầu tư có trách nhiệm sau đây: 

a) Bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng nhà ở theo đúng yêu cầu của dự án 
đã được phê duyệt; 

b) Công khai, minh bạch quy hoạch chi tiết của dự án, số lượng nhà ở, số 
lượng nhà ở đã cho thuê và cho thuê mua, số lượng nhà ở còn lại, giá cho thuê, nội 
dung đăng ký thuê, thuê mua nhà ở và thủ tục ký hợp đồng thuê, thuê mua nhà ở 
tại trụ sở của chủ đầu tư và trên phương tiện thông tin đại chúng; 

c) Báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh kết quả thực hiện các chỉ tiêu đề ra 
trong dự án khi kết thúc dự án;  

d) Lưu giữ các hồ sơ liên quan đến dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để 
bàn giao cho đơn vị quản lý vận hành quỹ nhà ở này.  

Điều 51. Xây dựng và quản lý vận hành quỹ nhà ở xã hội 

1. Việc lựa chọn đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng quỹ nhà ở xã hội 
phải thông qua đấu thầu theo quy định của pháp luật. 



2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định lựa chọn đơn vị quản lý vận hành 
quỹ nhà ở xã hội theo các nguyên tắc sau đây: 

a) Trường hợp có từ hai đơn vị đăng ký tham gia trở lên thì phải thực hiện 
việc lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu theo quy định của pháp luật; 

b) Trường hợp chỉ có một đơn vị đăng ký tham gia thì giao cho đơn vị đó 
thực hiện nếu đủ năng lực, điều kiện và khả năng quản lý vận hành nhà ở; 

c) Trường hợp không có đơn vị nào đăng ký tham gia thì giao cho tổ chức 
có chức năng quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thực hiện. 

3. Đơn vị quản lý vận hành quỹ nhà ở xã hội được hưởng các chế độ đối với 
doanh nghiệp công ích, các ưu đãi trong hoạt động dịch vụ công ích theo quy định 
của pháp luật.  

Điều 52. Nguồn vốn đầu tư phát triển quỹ nhà ở xã hội 

1. Vốn đầu tư xây dựng quỹ nhà ở xã hội được hình thành từ các nguồn sau 
đây: 

a) Tiền thu được từ việc bán, cho thuê và cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu 
nhà nước; 

b) Trích từ 30% đến 50% tiền sử dụng đất của các dự án phát triển nhà ở 
trên địa bàn; 

c) Ngân sách nhà nước đầu tư; 

d) Tiền hỗ trợ, tiền đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong và ngoài 
nước;  

đ) Tiền huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp 
luật. 

2. Chính phủ quy định cụ thể các nguồn vốn đầu tư xây dựng quỹ nhà ở xã 
hội, đơn vị quản lý quỹ phát triển nhà ở và nội dung quản lý sử dụng quỹ này bảo 
đảm nguyên tắc bảo toàn vốn. 

Điều 53. Đối tượng và điều kiện được thuê nhà ở xã hội 

1. Đối tượng được thuê nhà ở xã hội là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ 
quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân làm 
việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các 
đối tượng khác theo quy định của Chính phủ. 



2. Người được quy định tại khoản 1 Điều này có thu nhập thấp và thuộc một 
trong các trường hợp sau đây thì được thuê nhà ở xã hội: 

a) Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình và chưa được thuê hoặc mua nhà ở 
thuộc sở hữu nhà nước; 

b) Có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích bình quân trong hộ gia 
đình dưới 5m2 sàn/người; 

c) Có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng là nhà ở tạm, hư hỏng hoặc dột 
nát. 

Điều 54. Đối tượng và điều kiện được thuê mua nhà ở xã hội 

Đối tượng và điều kiện được thuê mua nhà ở xã hội là những trường hợp 
quy định tại Điều 53 của Luật này. Người được thuê mua nhà ở xã hội phải thanh 
toán lần đầu 20% giá trị của nhà ở thuê mua. 

Điều 55. Quy trình xét duyệt đối tượng thuê, thuê mua 

1. Các đối tượng thuộc diện được thuê, thuê mua nhà ở xã hội phải có đơn 
nộp cho cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó đang làm việc. 

2. Căn cứ quy định tại Điều 53 và Điều 54 của Luật này, các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị phải xác nhận cho người có đơn về đối tượng và điều kiện được thuê, 
thuê mua nhà ở xã hội. Sau khi được cơ quan, tổ chức, đơn vị xác nhận, người có 
nhu cầu thuê, thuê mua nhà ở xã hội gửi đơn đến Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để xem 
xét, quyết định.  

3. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quỹ nhà ở xã hội và đối chiếu với 
các quy định tại Mục này để quyết định người được thuê, thuê mua, quy định trình 
tự, thủ tục thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Trường hợp quỹ nhà ở xã hội chưa đáp ứng 
nhu cầu thì việc cho thuê, thuê mua phải thực hiện theo thứ tự ưu tiên. 

Điều 56. Xác định giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội 

1. Giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội phải bảo đảm nguyên tắc: 

a) Bảo toàn vốn để tiếp tục đầu tư phát triển quỹ nhà ở xã hội; 

b) Bù đắp đủ các chi phí quản lý, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa trong thời 
gian cho thuê hoặc thuê mua.  

2. Chính phủ quy định khung giá làm cơ sở để Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
ban hành giá cho thuê, thuê mua nhà ở trên địa bàn.  

Điều 57. Nguyên tắc thuê, thuê mua nhà ở xã hội 



1. Việc cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội phải đúng đối tượng, người thuê, 
thuê mua không được chuyển nhượng nhà ở dưới bất kỳ hình thức nào trong thời 
hạn thuê, thuê mua, trừ trường hợp thừa kế nhà ở quy định tại khoản 2 Điều 106 
của Luật này; nếu vi phạm thì đơn vị quản lý quỹ nhà ở xã hội được quyền thu hồi 
nhà ở đó. 

2. Trong cùng một thời gian, mỗi đối tượng thuộc diện quy định tại Điều 53 
và Điều 54 của Luật này chỉ được thuê hoặc thuê mua một diện tích nhất định theo 
tiêu chuẩn nhà ở xã hội. 

3. Đối tượng được thuê mua nhà ở xã hội sau khi được cấp Giấy chứng 
nhận quyền sở hữu nhà ở nếu bán nhà ở đó thì đơn vị quản lý quỹ nhà ở xã hội 
được quyền ưu tiên mua; trong trường hợp đơn vị quản lý quỹ nhà ở xã hội không 
mua thì chủ sở hữu nhà ở được quyền bán nhà ở đó cho người khác. 

Giá bán lại nhà ở xã hội trong mọi trường hợp không được vượt quá giá nhà 
ở xây dựng mới cùng loại do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm 
thanh toán. 

Mục 5 
PHÁT TRI ỂN QUỸ NHÀ Ở CÔNG VỤ 

Điều 58. Quỹ nhà ở công vụ 

1. Nhà nước đầu tư vốn từ ngân sách để xây dựng quỹ nhà ở công vụ. 

2. Nhà ở công vụ là nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được xây dựng để cho các 
đối tượng quy định tại Điều 60 của Luật này thuê trong thời gian đảm nhiệm công 
tác.  

Điều 59. Trách nhiệm phát triển quỹ nhà ở công vụ 

1. Cơ quan có cán bộ, công chức thuộc diện được ở nhà ở công vụ phải xác 
định nhu cầu về nhà ở công vụ của cơ quan mình và gửi cho Uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh để tổng hợp.  

2. Căn cứ vào kết quả tổng hợp nhu cầu nhà ở công vụ, Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh chỉ đạo việc lập quy hoạch, kế hoạch, dự án đầu tư xây dựng quỹ nhà ở 
công vụ để phê duyệt hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

3. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng và quản lý 
vận hành quỹ nhà ở công vụ trên địa bàn.  

Điều 60. Đối tượng được thuê nhà ở công vụ 



1. Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính 
trị - xã hội được điều động, luân chuyển theo yêu cầu công tác mà chưa có nhà ở 
thuộc sở hữu của mình tại địa phương nơi đến công tác. 

2. Sĩ quan chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân được điều 
động, phục vụ theo yêu cầu quốc phòng, an ninh. 

3. Cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước thuộc diện ở nhà ở công vụ trong 
thời gian đảm nhận chức vụ. 

Điều 61. Nguyên tắc quản lý quỹ nhà ở công vụ 

1. Nhà ở công vụ phải được sử dụng đúng mục đích và đúng đối tượng. 

2. Khi hết tiêu chuẩn thuê nhà ở công vụ hoặc chuyển đến nơi khác hoặc 
nghỉ công tác thì người thuê nhà ở công vụ có trách nhiệm trả lại nhà ở công vụ. 

3. Trường hợp trả lại nhà ở công vụ mà người thuê nhà ở công vụ có khó 
khăn về nhà ở thì cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác phối hợp với Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh nơi người đó sinh sống căn cứ vào tình hình cụ thể để giải quyết 
cho họ được thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội.  

4. Chính phủ quy định cụ thể về đối tượng, đầu tư xây dựng, quản lý và cho 
thuê nhà ở công vụ.  

Mục 6 
HỖ TRỢ, TẠO ĐIỀU KIỆN CẢI THI ỆN NHÀ Ở 

Điều 62. Đối tượng thuộc diện chính sách xã hội được hỗ trợ, tạo điều 
kiện cải thiện nhà ở 

1. Người có công với cách mạng. 

2. Hộ gia đình nghèo ở miền núi hoặc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi 
thiên tai. 

3. Hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể hộ gia đình nghèo, hộ gia đình có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này phù hợp 
với thực tế địa phương.  

Điều 63. Điều kiện được hỗ trợ, tạo điều kiện cải thiện nhà ở 

Các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội được hỗ trợ, tạo điều kiện cải 
thiện nhà ở quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 62 của Luật này phải thuộc một 



trong các trường hợp có khó khăn về nhà ở quy định tại khoản 2 Điều 53 của Luật 
này. 

Điều 64. Hình thức hỗ trợ, tạo điều kiện cải thiện nhà ở 

Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư thực hiện việc 
hỗ trợ, tạo điều kiện để các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội được cải thiện 
nhà ở theo một trong các hình thức sau đây: 

1. Hỗ trợ kinh phí để họ mua nhà ở trả chậm, trả dần hoặc thuê nhà ở; 

2. Miễn, giảm tiền sử dụng đất khi mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc 
được Nhà nước giao đất làm nhà ở; 

3. Hỗ trợ kinh phí, vật liệu, nhân công trong việc sửa chữa, cải tạo hoặc xây 
dựng nhà ở; 

4. Tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương. 

Chương IV 

QUẢN LÝ VI ỆC SỬ DỤNG NHÀ Ở 

Mục 1 
QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUẢN LÝ VI ỆC SỬ DỤNG NHÀ Ở 

Điều 65. Nội dung quản lý việc sử dụng nhà ở 

1. Lập và lưu trữ hồ sơ nhà ở. 

2. Bảo hành, bảo trì, cải tạo, phá dỡ nhà ở.  

Điều 66. Lập và lưu trữ hồ sơ nhà ở 

1. Các loại nhà ở phải có hồ sơ và được lưu trữ.  

2. Chủ sở hữu nhà ở, tổ chức được giao quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà 
nước hoặc người đang sử dụng nhà ở trong trường hợp chưa xác định được chủ sở 
hữu có trách nhiệm lập, lưu hồ sơ nhà ở và nộp một bản cho cơ quan cấp Giấy 
chứng nhận quyền sở hữu nhà ở để lưu trữ phục vụ yêu cầu quản lý nhà ở. 

3. Hồ sơ nhà ở nộp cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 
được quy định như sau: 

a) Đối với nhà ở tại đô thị được tạo lập kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi 
hành thì hồ sơ nhà ở bao gồm các nội dung: tên và địa chỉ chủ nhà; một trong các 
giấy tờ quy định tại Điều 15 của Luật này; tên và địa chỉ đơn vị tư vấn, đơn vị thi 



công (nếu có); bản vẽ thiết kế hoặc bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở (nếu có); hồ sơ hoàn 
công theo quy định của pháp luật về xây dựng; 

b) Đối với nhà ở tại nông thôn được tạo lập kể từ ngày Luật này có hiệu lực 
thi hành thì hồ sơ nhà ở bao gồm các nội dung: tên và địa chỉ chủ nhà; một trong 
các giấy tờ quy định tại Điều 15 của Luật này; bản vẽ thiết kế hoặc bản vẽ sơ đồ 
nhà ở, đất ở (nếu có); 

c) Đối với nhà ở được tạo lập trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì 
hồ sơ nhà ở bao gồm các nội dung: tên và địa chỉ chủ nhà; một trong các giấy tờ 
quy định tại Điều 15 của Luật này. 

Điều 67. Bảo hiểm nhà ở 

1. Nhà nước khuyến khích các chủ sở hữu nhà ở mua bảo hiểm nhà ở. 

2. Nội dung và thể thức bảo hiểm nhà ở được thực hiện theo quy định của 
pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.  

Điều 68. Trách nhiệm của chủ sở hữu nhà ở trong việc sử dụng nhà ở 

1. Lập và lưu hồ sơ nhà ở theo quy định tại khoản 2 Điều 66 của Luật này. 

2. Thực hiện các quy định về sử dụng nhà ở; giữ gìn, bảo quản nhà ở, phòng 
cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, trật tự trị an; thực hiện các nghĩa vụ tài chính 
trong quá trình sử dụng nhà ở theo quy định của pháp luật. 

3. Khi làm hư hỏng phần nhà ở thuộc sở hữu chung hoặc nhà ở của chủ sở 
hữu nhà ở khác thì phải khôi phục lại nguyên trạng hoặc bồi thường theo quy định 
của pháp luật. 

4. Thực hiện bảo trì theo quy định đối với phần sở hữu riêng; đóng góp đầy 
đủ, đúng thời hạn các khoản kinh phí phải nộp theo quy định về quản lý, vận hành, 
bảo trì hệ thống trang thiết bị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần diện tích nhà ở 
thuộc sở hữu chung. 

5. Tạo điều kiện để các bên có liên quan và người có trách nhiệm thực hiện 
việc kiểm tra, theo dõi, bảo trì hệ thống trang thiết bị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, 
phần diện tích nhà thuộc sở hữu chung.  

Điều 69. Trách nhiệm của người sử dụng nhà ở không phải là chủ sở 
hữu 

Người thuê, mượn, ở nhờ hoặc người được uỷ quyền quản lý sử dụng nhà ở 
có trách nhiệm trong việc sử dụng nhà ở theo hợp đồng với chủ sở hữu nhà ở và 
phải tuân thủ các quy định về sử dụng nhà ở của Luật này. 



Mục 2 
QUẢN LÝ VI ỆC SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ 

Điều 70. Phần sở hữu riêng và phần sở hữu chung trong nhà chung cư 

1. Nhà chung cư là nhà ở có từ hai tầng trở lên, có lối đi, cầu thang và hệ 
thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho nhiều hộ gia đình, cá nhân. Nhà chung 
cư có phần sở hữu riêng của từng hộ gia đình, cá nhân và phần sở hữu chung của 
tất cả các hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhà chung cư. 

2. Phần sở hữu riêng trong nhà chung cư bao gồm: 

a) Phần diện tích bên trong căn hộ, bao gồm cả diện tích ban công, lôgia 
gắn liền với căn hộ đó;  

b) Phần diện tích khác trong nhà chung cư được công nhận là sở hữu riêng 
theo quy định của pháp luật; 

c) Hệ thống trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với căn hộ, phần 
diện tích thuộc sở hữu riêng. 

3. Phần sở hữu chung trong nhà chung cư bao gồm: 

a) Phần diện tích nhà còn lại của nhà chung cư ngoài phần diện tích thuộc 
sở hữu riêng quy định tại khoản 2 Điều này; 

b) Không gian và hệ thống kết cấu chịu lực, trang thiết bị kỹ thuật dùng 
chung trong nhà chung cư, gồm khung, cột, tường chịu lực, tường bao ngôi nhà, 
tường phân chia các căn hộ, sàn, mái, sân thượng, hành lang, cầu thang bộ, thang 
máy, đường thoát hiểm, lồng xả rác, hộp kỹ thuật, nơi để xe, hệ thống cấp điện, 
nước, ga, thông tin liên lạc, phát thanh, truyền hình, thoát nước, bể phốt, thu lôi, 
cứu hoả và các phần khác không thuộc sở hữu riêng của căn hộ nào; 

c) Hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài nhưng được kết nối với nhà chung 
cư đó.  

Điều 71. Tổ chức quản lý việc sử dụng nhà chung cư  

1. Nhà chung cư phải có Ban quản trị. Ban quản trị nhà chung cư là người 
đại diện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu và những người 
sử dụng trong quá trình sử dụng nhà chung cư.  

Trong thời hạn không quá mười hai tháng, kể từ ngày nhà chung cư được 
đưa vào khai thác, sử dụng, chủ đầu tư có trách nhiệm chủ trì tổ chức Hội nghị các 
chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư (sau đây gọi là Hội nghị nhà chung cư) 
để bầu Ban quản trị. Chủ đầu tư có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung liên quan để 
thông qua Hội nghị nhà chung cư xem xét, quyết định. 



Khi chưa thành lập được Ban quản trị thì chủ đầu tư có trách nhiệm thực 
hiện các công việc của Ban quản trị. 

2. Ban quản trị nhà chung cư gồm đại diện các chủ sở hữu, người sử dụng 
nhà chung cư đó.  

3. Số lượng thành viên Ban quản trị do Hội nghị nhà chung cư quyết định. 
Nhiệm kỳ của Ban quản trị nhà chung cư tối đa là ba năm. Ban quản trị hoạt động 
theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số. 

Điều 72. Quyền và trách nhiệm của Ban quản trị 

Ban quản trị nhà chung cư có các quyền và trách nhiệm sau đây: 

1. Xây dựng nội quy sử dụng nhà chung cư phù hợp với điều kiện cụ thể 
của nhà chung cư theo quy định của pháp luật để trình Hội nghị nhà chung cư xem 
xét, thông qua; 

2. Lựa chọn và ký hợp đồng với doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung 
cư; huỷ bỏ hợp đồng trong trường hợp doanh nghiệp đó không thực hiện đúng cam 
kết; giám sát hoạt động của doanh nghiệp quản lý nhà chung cư theo nội dung hợp 
đồng đã ký; 

3. Thu thập, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của người sử dụng liên quan tới việc 
quản lý, sử dụng và cung cấp các dịch vụ nhà chung cư để phối hợp với các cơ 
quan chức năng, với tổ chức, cá nhân có liên quan xem xét giải quyết; 

4. Kiểm tra, theo dõi giám sát việc sử dụng, bảo hành, bảo trì nhà chung cư 
theo quy định; 

5. Phối hợp với chính quyền địa phương, tổ dân phố trong việc xây dựng 
nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong nhà chung cư được giao 
quản lý; 

6. Thu các khoản tiền phải nộp của các chủ sở hữu nhà ở, người sử dụng và 
kinh phí từ việc sử dụng các phần diện tích thuộc sở hữu chung của nhà chung cư 
(nếu có); 

7. Thanh toán kinh phí cho doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư 
theo hợp đồng đã ký và trả khoản tiền phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên 
trong Ban quản trị và các khoản chi khác theo quy định của Hội nghị nhà chung 
cư; 

8. Thực hiện các công việc khác do Hội nghị nhà chung cư giao. 



Cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở ở trung ương ban hành quy chế quản lý 
nhà chung cư, hướng dẫn và kiểm tra việc quản lý, sử dụng nhà chung cư trong cả 
nước. 

Điều 73. Doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư 

1. Việc quản lý vận hành nhà chung cư phải do doanh nghiệp có năng lực 
chuyên môn về quản lý vận hành nhà chung cư thực hiện. 

Doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư thực hiện việc quản lý, vận 
hành hệ thống kỹ thuật, trang thiết bị, cung cấp các dịch vụ cho nhà chung cư, bảo 
trì nhà chung cư và thực hiện các công việc khác theo hợp đồng ký với Ban quản 
trị nhà chung cư.  

2. Doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư được tổ chức để quản lý 
nhà chung cư ở các địa bàn khác nhau. 

Trong trường hợp địa phương chưa có doanh nghiệp quản lý vận hành nhà 
chung cư thì Ban quản trị có thể ký hợp đồng với doanh nghiệp quản lý vận hành 
nhà chung cư ở địa phương khác thực hiện quản lý nhà chung cư hoặc chủ đầu tư 
có trách nhiệm thực hiện việc quản lý và cung cấp các dịch vụ cho nhà chung cư. 

3. Dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư được hưởng các chế độ như đối 
với dịch vụ công ích. 

Mục 3 
BẢO HÀNH, BẢO TRÌ, CẢI TẠO NHÀ Ở 

Điều 74. Bảo hành nhà ở 

1. Nhà ở được bảo hành sau khi hoàn thành việc xây dựng đưa vào sử dụng.  

2. Tổ chức, cá nhân thi công xây dựng nhà ở có trách nhiệm bảo hành nhà 
ở; tổ chức, cá nhân cung ứng thiết bị nhà ở có trách nhiệm bảo hành thiết bị do 
mình cung ứng. 

Trong trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở để bán thì bên bán nhà ở có trách 
nhiệm bảo hành trong thời hạn quy định tại khoản 4 Điều này. Bên bán nhà ở có 
quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân thi công xây dựng, cung ứng thiết bị thực hiện 
trách nhiệm bảo hành nhà ở đó. 

3. Nội dung bảo hành nhà ở bao gồm khắc phục, sửa chữa, thay thế kết cấu 
nhà ở, thiết bị hư hỏng, khiếm khuyết hoặc khi vận hành, sử dụng không bình 
thường mà không phải do lỗi của người sử dụng nhà ở gây ra.  

4. Thời gian bảo hành nhà ở được tính từ ngày chủ đầu tư ký biên bản 
nghiệm thu nhà ở để đưa vào sử dụng và được quy định như sau: 



a) Không ít hơn sáu mươi tháng đối với nhà chung cư từ chín tầng trở lên và 
các loại nhà ở khác được đầu tư xây dựng bằng ngân sách nhà nước; 

b) Không ít hơn ba mươi sáu tháng đối với nhà chung cư từ bốn đến tám 
tầng;  

c) Không ít hơn hai mươi bốn tháng đối với nhà ở không thuộc diện quy 
định tại điểm a và điểm b khoản này.  

Điều 75. Bảo trì nhà ở 

1. Bảo trì nhà ở là việc duy tu, bảo dưỡng nhà ở theo định kỳ và sửa chữa 
khi có các hư hỏng nhằm duy trì chất lượng nhà ở. 

2. Chủ sở hữu nhà ở có trách nhiệm bảo trì nhà ở của mình theo quy định 
của Luật này và các quy định của pháp luật về xây dựng.  

Điều 76. Cải tạo nhà ở 

1. Cải tạo nhà ở là việc nâng cấp hoặc mở rộng diện tích nhà ở hiện có. 

2. Chủ sở hữu nhà ở được cải tạo nhà ở của mình; người không phải là chủ 
sở hữu nhà ở chỉ được phép cải tạo nhà ở trong trường hợp được chủ sở hữu nhà ở 
đồng ý bằng văn bản. Việc cải tạo nhà ở phải thực hiện theo quy định của Luật này 
và các quy định của pháp luật về xây dựng. 

Điều 77. Yêu cầu về bảo trì, cải tạo nhà ở 

1. Bảo đảm an toàn cho người, tài sản, vệ sinh môi trường theo quy định 
của pháp luật. 

2. Thực hiện việc cải tạo theo đúng giấy phép xây dựng đối với trường hợp 
cải tạo phải có giấy phép xây dựng. 

Điều 78. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở trong bảo trì, cải tạo 
nhà ở 

1. Chủ sở hữu nhà ở có các quyền sau đây trong việc bảo trì, cải tạo nhà ở: 

a) Được tự thực hiện việc bảo trì, cải tạo nhà ở hoặc thuê tổ chức, cá nhân 
có đủ năng lực hành nghề xây dựng thực hiện. Trong trường hợp sửa chữa lớn 
hoặc cải tạo nhà ở theo quy định phải có giấy phép xây dựng thì chủ sở hữu nhà ở 
chỉ được tự thực hiện nếu có đủ năng lực hành nghề xây dựng; 

b) Yêu cầu các cơ quan chức năng cấp phép và tạo điều kiện cho việc cải 
tạo nhà ở khi có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng; 



c) Được uỷ quyền cho người khác làm thủ tục và thực hiện việc bảo trì, cải 
tạo nhà ở của mình. 

2. Chủ sở hữu nhà ở có các nghĩa vụ sau đây trong việc bảo trì, cải tạo nhà 
ở: 

a) Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo trì, cải tạo nhà ở; 
tạo điều kiện cho các chủ sở hữu nhà ở khác thực hiện việc bảo trì, cải tạo nhà ở 
của họ; 

b) Bồi thường thiệt hại do việc bảo trì, cải tạo nhà ở gây ra; 

c) Sau khi sửa chữa, cải tạo nếu hiện trạng nhà ở có thay đổi so với nội 
dung trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã được cấp thì chủ sở hữu nhà ở 
phải đến cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở để xác 
nhận những thay đổi vào giấy chứng nhận. 

Điều 79. Bảo trì, cải tạo nhà ở đang cho thuê 

1. Bên cho thuê nhà ở thực hiện việc bảo trì hoặc cải tạo nhà ở đang cho 
thuê. Bên thuê nhà ở phải tạo điều kiện để bên cho thuê nhà ở thực hiện việc bảo 
trì, cải tạo nhà ở. 

2. Bên cho thuê nhà ở có quyền cải tạo nhà ở khi có sự đồng ý của bên thuê 
nhà ở, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng. Bên cho thuê nhà ở được quyền điều 
chỉnh giá cho thuê hợp lý sau khi kết thúc việc cải tạo nếu thời gian cho thuê còn 
lại từ một phần ba thời hạn của hợp đồng thuê nhà trở xuống. Trong trường hợp 
bên thuê nhà ở không đồng ý với việc điều chỉnh giá cho thuê nhà ở thì có quyền 
đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở và được bồi thường thiệt hại 
theo quy định của pháp luật. 

3. Trường hợp bên thuê nhà ở phải di chuyển chỗ ở để thực hiện việc bảo trì 
hoặc cải tạo nhà ở thì các bên thoả thuận về chỗ ở tạm và tiền thuê nhà ở trong thời 
gian bảo trì, cải tạo. Trong trường hợp bên thuê nhà ở tự lo chỗ ở và đã trả trước 
tiền thuê nhà ở cho cả thời gian bảo trì hoặc cải tạo thì bên cho thuê nhà ở phải 
thanh toán cho bên thuê nhà ở bằng số tiền mà bên thuê nhà ở đã trả theo hợp đồng 
tương ứng với thời gian bảo trì hoặc cải tạo. Thời gian bảo trì hoặc cải tạo không 
tính vào thời hạn của hợp đồng thuê nhà ở. Bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê nhà 
ở sau khi kết thúc việc bảo trì, cải tạo nhà ở. 

4. Bên thuê nhà ở có quyền yêu cầu bên cho thuê nhà ở bảo trì nhà ở, trừ 
trường hợp nhà ở bị hư hỏng do bên thuê nhà ở gây ra. Trường hợp bên cho thuê 
nhà ở không sửa chữa nhà ở thì bên thuê nhà ở được quyền sửa chữa nhưng phải 
thông báo bằng văn bản cho bên cho thuê nhà ở biết trước ít nhất ba mươi ngày. 
Văn bản thông báo phải ghi rõ mức độ sửa chữa và kinh phí thực hiện. Bên cho 
thuê nhà ở phải thanh toán kinh phí sửa chữa cho bên thuê nhà ở hoặc trừ dần vào 
tiền thuê nhà ở. 



Điều 80. Bảo trì, cải tạo nhà ở thuộc sở hữu chung 

1. Các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung có quyền và trách nhiệm bảo 
trì, cải tạo nhà ở thuộc sở hữu chung tương ứng với phần quyền sở hữu của mình; 
trong trường hợp không xác định được phần quyền sở hữu của từng chủ sở hữu 
nhà ở thuộc sở hữu chung thì trách nhiệm bảo trì, cải tạo được phân chia đều cho 
các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung. Việc tiến hành cải tạo nhà ở thuộc sở 
hữu chung phải được các chủ sở hữu đồng ý bằng văn bản. 

2. Việc phân chia kinh phí bảo trì, cải tạo phần sở hữu chung do các chủ sở 
hữu nhà ở thuộc sở hữu chung thoả thuận và được lập thành văn bản có chữ ký của 
các bên. 

Điều 81. Bảo trì, cải tạo nhà chung cư 

1. Chủ sở hữu nhà chung cư chịu trách nhiệm bảo trì phần sở hữu riêng của 
mình; có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ trong việc bảo trì phần sở hữu chung.  

Chính phủ quy định cụ thể kinh phí để thực hiện bảo trì phần sở hữu chung 
của nhà chung cư. 

2. Việc cải tạo nhà chung cư cao tầng phải có thiết kế và dự toán được cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp mở rộng diện tích thì phải được tối 
thiểu hai phần ba tổng số chủ sở hữu nhà chung cư đồng ý. 

Điều 82. Bảo trì, cải tạo nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 

1. Việc bảo trì nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do cơ quan hoặc doanh nghiệp 
được Nhà nước giao quản lý nhà ở đó thực hiện.  

Việc cải tạo nhà ở thuộc sở hữu nhà nước phải được thực hiện theo thiết kế 
và dự toán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đang cho thuê hoặc đang sử dụng làm nhà 
ở công vụ thì việc cải tạo được thực hiện theo quy định tại Điều 79 của Luật này; 
trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà ở cho phép bên 
thuê nhà ở công vụ tự bỏ kinh phí để cải tạo thì phần nhà ở được cải tạo vẫn thuộc 
sở hữu nhà nước và tổ chức được giao quản lý nhà ở đó có trách nhiệm hoàn trả 
kinh phí cho bên thuê nhà ở hoặc trừ dần vào tiền thuê nhà ở của bên thuê nhà ở.  

Mục 4 
PHÁ DỠ NHÀ Ở 

Điều 83. Các trường hợp nhà ở phải phá dỡ 

1. Nhà ở bị hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ sập đổ đã có kết luận của cơ 
quan có thẩm quyền về kiểm định chất lượng công trình xây dựng. 



2. Nhà ở thuộc diện phải giải toả để thu hồi đất theo quyết định của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền. 

3. Nhà chung cư cao tầng hết niên hạn sử dụng. 

4. Nhà ở thuộc diện phải phá dỡ theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

Điều 84. Trách nhiệm phá dỡ nhà ở 

1. Chủ sở hữu nhà ở có trách nhiệm phá dỡ nhà ở. Trường hợp phải giải toả 
nhà ở để xây dựng công trình khác thì chủ đầu tư công trình có trách nhiệm phá dỡ 
nhà ở. 

2. Chủ sở hữu nhà ở tự thực hiện việc phá dỡ nếu có đủ năng lực theo quy 
định của pháp luật về xây dựng hoặc thuê tổ chức, cá nhân có năng lực về xây 
dựng phá dỡ. 

3. Việc phá dỡ nhà chung cư từ hai tầng trở lên và nhà ở khác từ bốn tầng 
trở lên phải do doanh nghiệp có năng lực về xây dựng thực hiện và phải có phương 
án phá dỡ cụ thể được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, trừ trường hợp 
khẩn cấp. 

4. Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc phá dỡ 
nhà ở trên địa bàn.  

Điều 85. Yêu cầu khi phá dỡ nhà ở 

1. Phải di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực phá dỡ. 

2. Phải có biển báo và giải pháp cách ly với khu vực xung quanh. 

3. Bảo đảm an toàn cho người, tài sản, công trình xung quanh, công trình hạ 
tầng kỹ thuật thuộc diện không bị phá dỡ và bảo đảm vệ sinh môi trường theo quy 
định của pháp luật. 

4. Không được thực hiện việc phá dỡ nhà ở nằm trong khu dân cư trong 
khoảng thời gian từ 12 giờ đến 13 giờ và từ 22 giờ đến 05 giờ, trừ trường hợp khẩn 
cấp. 

Điều 86. Cưỡng chế phá dỡ nhà ở  

1. Trường hợp nhà ở phải phá dỡ theo quy định tại Điều 83 của Luật này mà 
chủ sở hữu nhà ở, chủ đầu tư công trình hoặc người đang quản lý sử dụng không tự 
nguyện thực hiện việc phá dỡ nhà ở thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết 
định cưỡng chế phá dỡ. 



2. Thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế phá dỡ nhà ở được quy định như 
sau: 

a) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định cưỡng chế phá dỡ nhà ở đối với 
nhà chung cư cao tầng và nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; 

b) Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cưỡng chế phá dỡ đối với nhà 
ở không thuộc quy định tại điểm a khoản này. 

3. Kinh phí cho việc cưỡng chế phá dỡ nhà ở được quy định như sau: 

a) Chủ sở hữu nhà ở hoặc chủ đầu tư công trình phải chịu các chi phí cưỡng 
chế phá dỡ và các chi phí có liên quan đến việc phá dỡ; 

b) Trường hợp chủ sở hữu nhà ở, chủ đầu tư công trình không chi trả thì cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế áp dụng biện pháp cưỡng 
chế tài sản để bảo đảm kinh phí cho việc phá dỡ.  

Điều 87. Chỗ ở của hộ gia đình, cá nhân khi nhà ở bị phá dỡ 

1. Chủ sở hữu nhà ở phải tự lo chỗ ở cho mình khi nhà ở bị phá dỡ. 

2. Phá dỡ nhà ở thuộc diện giải phóng mặt bằng thì chỗ ở của hộ gia đình, 
cá nhân được giải quyết theo chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi 
Nhà nước thu hồi đất nhưng phải bảo đảm nguyên tắc chỗ ở mới của hộ gia đình, 
cá nhân phải bằng hoặc tốt hơn chỗ ở cũ. 

Điều 88. Phá dỡ nhà ở đang cho thuê 

1. Bên cho thuê nhà ở phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê nhà ở biết 
trước thời gian phá dỡ, quyền và nghĩa vụ của bên thuê nhà ở trong quá trình phá 
dỡ ít nhất là ba tháng trước khi thực hiện phá dỡ, trừ trường hợp khẩn cấp. 

2. Trường hợp phá dỡ để xây dựng lại nhà ở mà thời hạn thuê vẫn còn thì 
bên cho thuê nhà ở có trách nhiệm bố trí cho bên thuê nhà ở chỗ ở khác trong thời 
gian phá dỡ và xây dựng lại nhà ở, trừ trường hợp bên thuê nhà ở thoả thuận tự lo 
chỗ ở. Sau khi xây dựng xong, bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp 
đồng. Trong trường hợp bên thuê nhà ở tự lo chỗ ở thì không phải trả tiền thuê nhà 
ở trong thời gian phá dỡ và xây dựng lại, thời gian phá dỡ và xây dựng lại không 
tính vào thời hạn của hợp đồng thuê nhà ở.  

Điều 89. Phá dỡ nhà ở theo nhu cầu của chủ sở hữu nhà ở 

1. Việc phá dỡ nhà ở theo nhu cầu của chủ sở hữu nhà ở phải tuân thủ các 
quy định tại Điều 84 và Điều 85 của Luật này. 



2. Việc phá dỡ nhà chung cư của nhiều chủ sở hữu theo nhu cầu thì phải 
được hai phần ba tổng số chủ sở hữu nhà chung cư đồng ý và phải tuân thủ các quy 
định tại Điều 84 và Điều 85 của Luật này. 

3. Trường hợp phá dỡ nhà chung cư để xây dựng lại thì phải có dự án được 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm quyền được tái định cư và 
lợi ích chính đáng của các chủ sở hữu nhà chung cư theo quy định của pháp luật. 

Chương V 

GIAO D ỊCH VỀ NHÀ Ở 

Mục 1 

QUY ĐỊNH CHUNG ĐỐI VỚI GIAO D ỊCH VỀ NHÀ Ở 

Điều 90. Các hình thức giao dịch về nhà ở 

Giao dịch về nhà ở gồm các hình thức mua bán, cho thuê, thuê mua, tặng 
cho, đổi, thừa kế, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ và uỷ quyền quản lý nhà ở. 

Điều 91. Điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch 

1. Trong các giao dịch về mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế, thế chấp, cho 
mượn, cho ở nhờ, uỷ quyền quản lý nhà ở thì nhà ở phải có các điều kiện sau đây: 

a) Có giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở theo quy định của pháp 
luật; 

b) Không có tranh chấp về quyền sở hữu; 

c) Không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành 
chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Trường hợp nhà ở cho thuê ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 
Điều này còn phải bảo đảm chất lượng, an toàn cho bên thuê nhà ở, cung cấp điện, 
nước, vệ sinh môi trường và các điều kiện thiết yếu khác. 

3. Trong trường hợp nhà ở thuê mua phải bảo đảm các tiêu chuẩn quy định 
tại Mục 4 Chương III của Luật này.  

Điều 92. Điều kiện của các bên tham gia giao dịch về nhà ở 

1. Bên bán, cho thuê, cho thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp, cho mượn, cho 
ở nhờ, uỷ quyền quản lý nhà ở phải có các điều kiện sau đây: 



a) Là chủ sở hữu nhà ở hoặc người đại diện theo quy định của pháp luật về 
dân sự; 

b) Cá nhân có năng lực hành vi dân sự; tổ chức bán, cho thuê nhà ở phải có 
chức năng kinh doanh nhà ở, trừ trường hợp tổ chức bán nhà ở không nhằm mục 
đích kinh doanh. 

2. Bên mua, thuê, thuê mua, đổi, nhận tặng cho, mượn, ở nhờ, được uỷ 
quyền quản lý nhà ở là tổ chức, cá nhân; nếu là cá nhân trong nước thì không phụ 
thuộc vào nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và phải có năng lực hành vi dân sự; nếu 
là người Vi ệt Nam định cư ở nước ngoài thì phải thuộc diện được sở hữu, được 
thuê nhà ở tại Vi ệt Nam theo quy định của Luật này; nếu là tổ chức thì không phụ 
thuộc vào nơi đăng ký kinh doanh.  

Điều 93. Trình tự, thủ tục trong giao dịch về nhà ở 

1. Các bên trực tiếp hoặc thông qua người đại diện thoả thuận về mua bán, 
thuê, thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ, uỷ quyền quản lý 
nhà ở (sau đây gọi chung là hợp đồng về nhà ở). Trường hợp pháp nhân tặng cho 
nhà ở thì phải có văn bản tặng cho. 

2. Hợp đồng về nhà ở, văn bản tặng cho nhà ở phải thể hiện các nội dung 
sau đây: 

a) Tên và địa chỉ của các bên; 

b) Mô tả đặc điểm của nhà ở; 

c) Giá và phương thức thanh toán nếu trong hợp đồng có thoả thuận về giá; 

d) Thời gian giao nhận nhà ở; thời gian bảo hành (nếu có); thời hạn cho 
thuê; cho mượn, cho ở nhờ; uỷ quyền quản lý; 

đ) Quyền và nghĩa vụ của các bên; 

e) Cam kết của các bên; 

g) Các thỏa thuận khác; 

h) Ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng hoặc ký văn bản; 

i) Chữ ký của các bên (nếu là tổ chức thì phải đóng dấu và ghi rõ chức vụ 
của người ký). 

3. Hợp đồng về nhà ở phải có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực 
của Uỷ ban nhân dân cấp huyện đối với nhà ở tại đô thị, chứng thực của Uỷ ban 
nhân dân xã đối với nhà ở tại nông thôn, trừ các trường hợp sau đây: 



a) Cá nhân cho thuê nhà ở dưới sáu tháng; 

b) Bên bán, bên cho thuê nhà ở là tổ chức có chức năng kinh doanh nhà ở; 

c) Thuê mua nhà ở xã hội; 

d) Bên tặng cho nhà ở là tổ chức. 

4. Một trong các bên theo thoả thuận thực hiện nộp thuế và lệ phí theo quy 
định của pháp luật. 

5. Bên mua, bên nhận tặng cho, bên đổi, bên được thừa kế nhà ở có trách 
nhiệm nộp hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo trình tự 
quy định tại Điều 16 của Luật này, trừ trường hợp bên bán nhà ở là tổ chức có 
chức năng kinh doanh nhà ở hoặc các bên có thỏa thuận khác. Quyền sở hữu nhà ở 
được chuyển cho bên mua, bên nhận tặng cho, bên thuê mua, bên nhận đổi nhà ở 
kể từ thời điểm hợp đồng được công chứng đối với giao dịch về nhà ở giữa cá 
nhân với cá nhân hoặc đã giao nhận nhà ở theo thỏa thuận trong hợp đồng đối với 
giao dịch về nhà ở mà một bên là tổ chức kinh doanh nhà ở hoặc từ thời điểm mở 
thừa kế trong trường hợp nhận thừa kế nhà ở. 

6. Trường hợp cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, uỷ quyền quản lý nhà ở từ 
sáu tháng trở lên thì bên cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, uỷ quyền quản lý nhà ở 
phải nộp cho Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có nhà ở bản sao hợp đồng về quy định 
tại khoản này. 

7. Trình tự thế chấp nhà ở thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự. 
Bên nhận thế chấp được giữ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trong thời gian 
nhận thế chấp, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.  

Mục 2 
MUA BÁN NHÀ Ở 

Điều 94. Giá mua bán nhà ở 

Giá mua bán nhà ở do các bên thoả thuận. Trường hợp pháp luật có quy 
định về khung giá mua bán nhà ở thì không được vượt quá khung giá đó. 

Điều 95. Mua bán nhà ở trả chậm, trả dần 

1. Việc mua bán nhà ở trả chậm hoặc trả dần do các bên thoả thuận và được 
ghi trong hợp đồng mua bán nhà ở. Trong thời gian trả chậm, trả dần, bên mua nhà 
ở được quyền sử dụng nhà ở và có trách nhiệm bảo trì nhà ở đó, trừ trường hợp 
nhà ở còn trong thời gian bảo hành theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc 
các bên có thoả thuận khác.  



2. Sau khi bên mua nhà ở đã trả đủ tiền cho bên bán nhà ở và làm thủ tục 
cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. 

3. Bên mua nhà ở chỉ được bán, tặng cho, đổi nhà ở cho người khác sau khi 
đã trả đủ tiền cho bên bán nhà ở, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác. 

4. Trường hợp bên mua nhà ở có nhu cầu trả lại nhà ở đã mua trong thời 
gian trả chậm, trả dần và được bên bán nhà ở đồng ý thì hai bên thoả thuận phương 
thức trả lại nhà ở và việc thanh toán lại tiền mua nhà ở.  

Điều 96. Mua bán nhà ở thuộc sở hữu chung 

1. Việc bán nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất phải có sự đồng ý của tất cả 
các chủ sở hữu bằng văn bản.  

Trường hợp có chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung không đồng ý bán thì 
các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung khác có quyền làm đơn yêu cầu Toà án 
giải quyết theo quy định của pháp luật. Các chủ sở hữu nhà ở nhà ở thuộc sở hữu 
chung được quyền ưu tiên mua, nếu các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung 
không mua thì nhà ở đó được bán cho người khác.  

Trường hợp có chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung vắng mặt mà đã được 
Toà án tuyên bố mất tích thì các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung còn lại được 
quyền bán nhà ở đó; phần giá trị quyền sở hữu nhà ở của người mất tích được xử 
lý theo quy định của pháp luật dân sự.  

2. Trong trường hợp có chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung bán phần 
quyền sở hữu nhà ở của mình thì các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung khác 
được quyền ưu tiên mua; trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo 
về việc bán phần quyền sở hữu nhà ở và điều kiện bán mà không có chủ sở hữu 
nhà ở thuộc sở hữu chung nào mua thì phần quyền đó được bán cho người khác. 
Trong trường hợp vi phạm quyền ưu tiên mua thì xử lý theo quy định của pháp luật 
dân sự. 

Điều 97. Mua bán nhà ở đang cho thuê 

Trường hợp chủ sở hữu bán nhà ở đang cho thuê thì phải thông báo cho bên 
thuê nhà ở biết về việc bán và các điều kiện bán nhà ở; bên thuê nhà ở được quyền 
ưu tiên mua nếu không có chỗ ở khác và đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của bên 
thuê nhà ở, trừ trường hợp nhà ở thuộc sở hữu của cá nhân và nhà ở thuộc sở hữu 
chung. Trong thời hạn một tháng, kể từ ngày bên thuê nhà ở nhận được thông báo 
mà không mua thì chủ sở hữu nhà ở được quyền bán nhà ở đó cho người khác, trừ 
trường hợp các bên có thoả thuận khác về thời hạn.  

Điều 98. Mua trước nhà ở 



Khi các bên đã ký kết hợp đồng mua bán nhà ở nhưng Nhà nước có nhu cầu 
mua nhà ở đó để sử dụng vào lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng thì Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định mua trước nhà ở đó. Giá cả, điều kiện và thể 
thức thanh toán được thực hiện theo thoả thuận trong hợp đồng mua bán nhà ở mà 
các bên đã ký kết. Nhà nước bồi thường thiệt hại cho các bên (nếu có). Hợp đồng 
mua bán nhà ở do các bên đã ký kết không còn giá trị pháp lý. 

Mục 3 
CHO THUÊ NHÀ Ở 

Điều 99. Giá cho thuê nhà ở 

1. Giá cho thuê nhà ở do các bên thoả thuận. Trường hợp pháp luật có quy 
định về khung giá cho thuê nhà ở thì không được vượt quá khung giá đó. 

2. Trường hợp chưa hết hạn hợp đồng mà bên cho thuê nhà ở cải tạo nhà ở 
và được bên thuê nhà ở đồng ý thì bên cho thuê nhà ở được quyền điều chỉnh giá 
cho thuê nhà ở. Giá cho thuê nhà ở mới do các bên thoả thuận; trong trường hợp 
không thoả thuận được thì bên cho thuê nhà ở có quyền đơn phương chấm dứt hợp 
đồng thuê nhà ở và phải bồi thường cho bên thuê nhà ở theo quy định của pháp 
luật.  

Điều 100. Cho thuê nhà ở thuộc sở hữu chung 

1. Việc cho thuê nhà ở thuộc sở hữu chung phải có sự đồng ý bằng văn bản 
của tất cả các chủ sở hữu nhà ở đó, trừ trường hợp chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu 
chung cho thuê phần nhà ở thuộc sở hữu của mình. 

2. Các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung có thể thoả thuận cử người đại 
diện ký hợp đồng cho thuê nhà ở.  

Điều 101. Cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước  

1. Việc cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước phải đúng đối tượng. Bên 
thuê nhà ở phải sử dụng đúng mục đích, không được chuyển nhượng, chuyển đổi 
hoặc cho thuê lại. 

2. Đơn vị được giao quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước có trách 
nhiệm thực hiện quản lý việc sử dụng nhà ở, bảo trì, cải tạo theo quy định về quản 
lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.  

Điều 102. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở 

1. Hợp đồng thuê nhà ở hết hạn; trường hợp trong hợp đồng không xác định 
thời hạn thì hợp đồng chấm dứt sau sáu tháng, kể từ ngày bên cho thuê nhà ở thông 
báo cho bên thuê nhà ở biết việc chấm dứt hợp đồng. 



2. Nhà ở cho thuê không còn. 

3. Bên thuê nhà ở chết mà khi chết không có ai cùng chung sống. 

4. Nhà ở cho thuê hư hỏng nặng có nguy cơ sập đổ hoặc nằm trong khu vực 
đã có quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng hoặc có quyết định phá dỡ của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  

Điều 103. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở 

1. Bên cho thuê nhà ở có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng 
khi bên thuê nhà ở có một trong các hành vi sau đây: 

a) Không trả tiền thuê nhà ở theo thỏa thuận trong hợp đồng liên tiếp trong 
ba tháng trở lên mà không có lý do chính đáng; 

b) Sử dụng nhà ở không đúng mục đích như đã thoả thuận; 

c) Cố ý làm hư hỏng nhà ở cho thuê; 

d) Sửa chữa, cải tạo, đổi nhà ở đang thuê hoặc cho người khác thuê lại nhà 
ở đang thuê mà không có sự đồng ý của bên cho thuê nhà ở; 

đ) Làm mất trật tự, vệ sinh môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh 
hoạt của những người xung quanh đã được bên cho thuê nhà ở hoặc tổ trưởng tổ 
dân phố, trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc lập biên bản đến lần thứ ba 
mà vẫn không khắc phục. 

2. Bên thuê nhà ở có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê 
nhà ở khi bên cho thuê nhà ở có một trong các hành vi sau đây: 

a) Không sửa chữa nhà ở khi nhà ở có hư hỏng nặng; 

b) Tăng giá cho thuê nhà ở bất hợp lý hoặc tăng giá mà không thông báo 
cho bên thuê nhà ở biết trước theo thoả thuận; 

c) Khi quyền sử dụng nhà ở bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba. 

3. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở phải thông báo 
cho bên kia biết trước ít nhất một tháng, trừ trường hợp các bên có thoả thuận 
khác. 

4. Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở vi phạm quy định tại 
khoản 3 Điều này, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp 
luật. 

Điều 104. Quyền tiếp tục thuê nhà ở 



1. Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chết mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì 
bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng. Người thừa kế có trách 
nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó, trừ trường hợp 
các bên có thoả thuận khác.  

Trường hợp không có người thừa kế theo quy định của pháp luật thì nhà ở 
đó thuộc quyền sở hữu nhà nước và người đang thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến 
hết hạn hợp đồng. 

2. Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chuyển quyền sở hữu nhà ở đang cho thuê 
mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn 
hợp đồng; chủ sở hữu nhà ở mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê 
nhà ở đã ký kết trước đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác. 

3. Khi bên thuê nhà ở chết mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì người đã 
cùng ở với bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng thuê nhà ở, trừ 
trường hợp các bên có thoả thuận khác. 

Mục 4 
THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI  

Điều 105. Thủ tục thuê mua nhà ở xã hội 

1. Thuê mua nhà ở xã hội là việc người thuê nhà ở được cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền công nhận quyền sở hữu đối với nhà ở đang thuê sau khi đã hoàn 
thành nghĩa vụ của người thuê trong một thời gian quy định.  

2. Việc thuê mua nhà ở xã hội phải thông qua hợp đồng được ký kết giữa 
đơn vị được giao quản lý quỹ nhà ở xã hội với người được thuê mua. 

3. Kết thúc thời hạn thuê mua theo hợp đồng, người thuê mua nhà ở xã hội 
phải làm thủ tục theo quy định tại Điều 16 của Luật này để được cấp Giấy chứng 
nhận quyền sở hữu nhà ở.  

Điều 106. Quyền và nghĩa vụ của người thuê mua nhà ở xã hội 

1. Người thuê mua nhà ở xã hội không được chuyển nhượng quyền thuê 
mua dưới bất kỳ hình thức nào. Trường hợp không còn nhu cầu thuê mua thì phải 
giao lại nhà ở đó cho đơn vị quản lý quỹ nhà ở xã hội. Đơn vị quản lý quỹ nhà ở xã 
hội phải hoàn lại số tiền 20% giá trị hợp đồng mà người thuê mua nhà ở xã hội đã 
trả lần đầu.  

Đơn vị quản lý quỹ nhà ở xã hội được quyền thu hồi nhà ở nếu người thuê 
mua nhà ở xã hội chuyển nhượng quyền thuê mua cho người khác mà không phải 
hoàn trả số tiền người thuê mua nhà ở xã hội đã trả lần đầu. 

2. Trường hợp người thuê mua nhà ở xã hội chết thì giải quyết như sau: 



a) Nếu có người thừa kế hợp pháp đã cùng sinh sống tại nhà ở đó thì người 
thừa kế hợp pháp đó được tiếp tục thuê mua nhà ở; 

b) Nếu có người thừa kế hợp pháp nhưng không cùng sinh sống tại nhà ở đó 
mà người thuê mua nhà ở xã hội đã thực hiện được hai phần ba thời hạn thuê mua 
thì người thừa kế hợp pháp được thanh toán hết số tiền tương ứng với một phần ba 
thời hạn thuê mua còn lại và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy 
chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định của Luật này; 

c) Nếu có người thừa kế hợp pháp nhưng không thuộc diện quy định tại 
điểm a và điểm b khoản này thì người thừa kế hợp pháp đó được đơn vị quản lý 
quỹ nhà ở xã hội hoàn trả 20% số tiền người thuê mua nhà ở xã hội đã nộp lần đầu 
có tính lãi suất theo quy định của Ngân hàng nhà nước; 

d) Nếu không có người thừa kế hợp pháp thì đơn vị quản lý quỹ nhà ở xã 
hội có trách nhiệm quản lý nhà ở đó. 

Mục 5 
TẶNG CHO NHÀ Ở 

Điều 107. Tặng cho nhà ở thuộc sở hữu chung 

1. Trường hợp tặng cho nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất thì phải được sự 
đồng ý bằng văn bản của tất cả các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung.  

2. Trường hợp tặng cho nhà ở thuộc sở hữu chung theo phần thì chủ sở hữu 
chỉ được tặng cho phần nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình và bảo đảm không làm 
ảnh hưởng đến quyền lợi của các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung khác. 

3. Người nhận tặng cho nhà ở thuộc sở hữu chung được công nhận là chủ sở 
hữu đối với nhà ở thuộc sở hữu chung được tặng cho kể từ khi hợp đồng tặng cho 
nhà ở được công chứng.  

Điều 108. Tặng cho nhà ở đang cho thuê 

1. Chủ sở hữu nhà ở đang cho thuê phải thông báo cho bên thuê nhà ở biết 
về việc tặng cho nhà ở. 

2. Bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê nhà ở đến hết hạn hợp đồng đã ký với 
bên tặng cho, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác. 

Mục 6 
ĐỔI NHÀ Ở 

Điều 109. Đổi nhà ở thuộc sở hữu chung 



1. Việc đổi nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất phải được sự đồng ý bằng 
văn bản của tất cả các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung.  

2. Trường hợp đổi nhà ở thuộc sở hữu chung theo phần thì chủ sở hữu nhà ở 
thuộc sở hữu chung chỉ được đổi phần nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình và bảo 
đảm không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các chủ sở hữu chung khác. 

Điều 110. Đổi nhà ở đang cho thuê 

1. Chủ sở hữu nhà ở đang cho thuê phải thông báo cho bên thuê nhà ở biết 
về việc đổi nhà ở. 

2. Bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê nhà ở đến hết hạn hợp đồng đã ký với 
chủ sở hữu nhà ở cũ, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác. 

Điều 111. Thanh toán giá trị chênh lệch 

Khi đổi nhà ở mà có chênh lệch về giá trị thì các bên đổi nhà ở phải thanh 
toán giá trị chênh lệch đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác. 

Mục 7 
THỪA KẾ NHÀ Ở 

Điều 112. Thừa kế nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất  

Nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất mà người thừa kế là một hoặc các chủ 
sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung còn lại thì những người này được thừa kế nhà ở 
đó theo di chúc hoặc theo pháp luật. Trường hợp có người thừa kế không phải là 
chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất thì người thừa kế được thanh toán 
phần giá trị nhà ở mà họ được thừa kế.  

Điều 113. Thừa kế nhà ở thuộc sở hữu chung theo phần 

Nhà ở thuộc sở hữu chung theo phần thì phần nhà ở của người để lại thừa 
kế được chia cho những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật; nếu nhà ở 
được bán để chia giá trị thì những người thừa kế được ưu tiên mua; nếu những 
người thừa kế không mua thì các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung khác được 
quyền ưu tiên mua phần thừa kế nhà ở đó và thanh toán cho những người thừa kế 
giá trị nhà ở đã mua.  

Mục 8 
THẾ CHẤP NHÀ Ở 

Điều 114. Điều kiện thế chấp nhà ở  



Chủ sở hữu nhà ở được thế chấp nhà ở để bảo đảm thực hiện một hoặc 
nhiều nghĩa vụ nếu giá trị của nhà ở đó lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ nhưng chỉ 
được thế chấp tại một tổ chức tín dụng.  

Điều 115. Thế chấp nhà ở thuộc sở hữu chung 

Việc thế chấp nhà ở thuộc sở hữu chung phải được sự đồng ý bằng văn bản 
của các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung. Các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu 
chung có trách nhiệm liên đới trong việc thực hiện nghĩa vụ của bên thế chấp nhà 
ở theo quy định của pháp luật dân sự. 

Điều 116. Thế chấp nhà ở đang cho thuê 

Chủ sở hữu nhà ở có quyền thế chấp nhà ở đang cho thuê nhưng phải thông 
báo bằng văn bản cho bên thuê nhà ở biết việc thế chấp. Bên thuê nhà ở được tiếp 
tục thuê đến hết hạn hợp đồng thuê nhà ở. 

Trong trường hợp nhà ở đang thuê bị phát mãi để thực hiện nghĩa vụ của 
bên thế chấp nhà ở thì bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng, trừ 
trường hợp các bên có thoả thuận khác.  

Điều 117. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng thế chấp nhà ở 

1. Nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp đã được thực hiện. 

2. Việc thế chấp nhà ở được huỷ bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo 
đảm khác. 

3. Nhà ở thế chấp đã được xử lý. 

4. Theo thoả thuận của các bên. 

Điều 118. Xử lý nhà ở thế chấp 

1. Việc xử lý nhà ở thế chấp để thực hiện nghĩa vụ được thực hiện thông 
qua hình thức bán đấu giá theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản, trừ 
trường hợp các bên có thoả thuận khác. Bên nhận thế chấp được ưu tiên thanh toán 
từ số tiền bán nhà ở thế chấp sau khi trừ chi phí bảo quản, chi phí cho việc tổ chức 
bán đấu giá nhà ở. 

2. Bên mua nhà ở thế chấp được công nhận là chủ sở hữu nhà ở từ thời 
điểm ký kết hợp đồng.  

Mục 9 
CHO MƯỢN, CHO Ở NHỜ NHÀ Ở 

Điều 119. Cho mượn, cho ở nhờ nhà ở thuộc sở hữu chung 



1. Việc cho mượn, cho ở nhờ nhà ở thuộc sở hữu chung phải được sự đồng 
ý bằng văn bản của tất cả các chủ sở hữu nhà ở đó, trừ trường hợp cho mượn, cho 
ở nhờ phần nhà ở thuộc sở hữu riêng. Bên cho mượn nhà ở có quyền đòi lại nhà ở 
theo quy định của Bộ luật Dân sự. 

2. Các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung có thể thoả thuận cử người đại 
diện ký hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở.  

Điều 120. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà 
ở 

1. Thời hạn cho mượn, cho ở nhờ đã hết. 

2. Nhà ở cho mượn, cho ở nhờ không còn. 

3. Bên mượn, bên ở nhờ nhà ở chết mà khi chết không có ai cùng chung 
sống. 

4. Nhà ở cho mượn, cho ở nhờ có nguy cơ sập đổ hoặc thuộc diện đã có 
quyết định giải toả, phá dỡ hoặc thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

5. Theo thoả thuận của các bên.  

Mục 10 
ỦY QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ Ở 

Điều 121. Nội dung uỷ quyền quản lý nhà ở  

1. Uỷ quyền quản lý nhà ở là việc chủ sở hữu nhà ở uỷ quyền cho người 
khác thực hiện trách nhiệm chủ sở hữu trong quản lý nhà ở. Nội dung và thời hạn 
uỷ quyền do các bên thoả thuận và được ghi trong hợp đồng uỷ quyền; nếu không 
có thoả thuận về thời hạn uỷ quyền thì hợp đồng uỷ quyền có hiệu lực một năm, kể 
từ ngày ký kết hợp đồng uỷ quyền.  

2. Bên uỷ quyền quản lý nhà ở phải trả chi phí quản lý, trừ trường hợp các 
bên có thoả thuận khác. 

Điều 122. Uỷ quyền quản lý nhà ở thuộc sở hữu chung 

1. Việc uỷ quyền quản lý nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất phải được các 
chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung đồng ý bằng văn bản. 

Chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung có phần sở hữu riêng được uỷ quyền 
cho người khác quản lý phần quyền sở hữu riêng đó nhưng không được làm ảnh 
hưởng đến quyền lợi của các chủ sở hữu khác.  



2. Chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung có trách nhiệm thông báo cho chủ 
sở hữu khác biết việc uỷ quyền quản lý nhà ở, trừ trường hợp người được uỷ quyền 
quản lý nhà ở đồng thời là chủ sở hữu chung của nhà ở đó.  

Điều 123. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng uỷ quyền quản lý nhà ở 

1. Hợp đồng uỷ quyền hết hạn. 

2. Nội dung uỷ quyền đã được thực hiện. 

3. Bên uỷ quyền hoặc bên được uỷ quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng 
uỷ quyền quản lý nhà ở theo quy định tại Điều 124 của Luật này. 

4. Bên uỷ quyền hoặc bên được uỷ quyền quản lý nhà ở chết hoặc bị Toà án 
tuyên là đã chết. 

5. Bên được uỷ quyền quản lý nhà ở mất tích hoặc bị Toà án tuyên mất 
năng lực hành vi dân sự. 

6. Theo thoả thuận của hai bên. 

Điều 124. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng uỷ quyền quản lý 
nhà ở 

1. Bên uỷ quyền quản lý nhà ở đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các 
trường hợp sau đây: 

a) Nếu việc uỷ quyền có chi phí quản lý thì bên uỷ quyền quản lý nhà ở 
không phải báo trước cho bên được uỷ quyền quản lý nhà ở biết về việc đơn 
phương chấm dứt thực hiện hợp đồng uỷ quyền nhưng phải thanh toán cho bên 
được uỷ quyền quản lý nhà ở các chi phí quản lý tương ứng với công việc mà bên 
được uỷ quyền quản lý nhà ở đã thực hiện và phải bồi thường thiệt hại cho bên 
được uỷ quyền quản lý nhà ở;  

b) Nếu việc uỷ quyền không có chi phí quản lý thì bên uỷ quyền quản lý 
nhà ở phải thông báo cho bên được uỷ quyền quản lý nhà ở biết trước ít nhất một 
tháng về việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng uỷ quyền. 

2. Bên được uỷ quyền quản lý nhà ở đơn phương chấm dứt hợp đồng trong 
các trường hợp sau đây: 

a) Nếu việc uỷ quyền có chi phí quản lý thì không phải báo trước cho bên 
uỷ quyền quản lý nhà ở biết về việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng uỷ 
quyền nhưng phải bồi thường thiệt hại cho bên uỷ quyền quản lý nhà ở (nếu có);  



b) Nếu việc uỷ quyền không có chi phí quản lý thì phải thông báo cho bên 
uỷ quyền quản lý nhà ở biết trước ít nhất một tháng về việc đơn phương chấm dứt 
thực hiện hợp đồng uỷ quyền. 

3. Bên uỷ quyền và bên được uỷ quyền quản lý nhà ở phải thông báo cho 
bên thứ ba có liên quan biết về việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng uỷ 
quyền quản lý nhà ở.  

Chương VI 

NHÀ Ở TẠI VI ỆT NAM CỦA NGƯỜI VI ỆT NAM ĐỊNH CƯ  
Ở NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI  

Mục 1 
QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở 

Điều 125. Quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước 
ngoài 

1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê tại Vi ệt 
Nam được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu 
đối với nhà ở đó. Thời hạn được sở hữu nhà ở là thời hạn quy định trong Giấy 
chứng nhận đầu tư và được ghi rõ trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.  

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở để bán, sau khi hoàn 
thành việc xây dựng theo dự án, chủ đầu tư được quyền bán nhà ở này cho các đối 
tượng thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Vi ệt Nam quy định tại khoản 2 Điều 9 của 
Luật này. Người mua nhà ở của tổ chức, cá nhân quy định tại khoản này được cơ 
quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định của 
Luật này.  

3. Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở để bán phải nộp tiền sử dụng đất 
và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.  

Điều 126. Quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư 
ở nước ngoài 

1. Người Vi ệt Nam định cư ở nước ngoài về đầu tư lâu dài tại Vi ệt Nam, 
người có công đóng góp với đất nước, nhà hoạt động văn hoá, nhà khoa học có 
nhu cầu về hoạt động thường xuyên tại Vi ệt Nam nhằm phục vụ sự nghiệp xây 
dựng đất nước, người được phép về sống ổn định tại Vi ệt Nam và các đối tượng 
khác do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định được sở hữu nhà ở tại Vi ệt Nam. 

2. Người Vi ệt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc diện quy định tại 
khoản 1 Điều này đã về Việt Nam cư trú với thời hạn được phép từ sáu tháng trở 
lên được sở hữu một nhà ở riêng lẻ hoặc một căn hộ.  



Điều 127. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở của người Vi ệt 
Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài bao gồm: 

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; 

2. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu 
tư xây dựng nhà ở để cho thuê; bản chính hợp đồng mua bán, tặng cho, giấy tờ 
thừa kế nhà ở theo quy định của pháp luật đối với người Vi ệt Nam định cư ở nước 
ngoài; 

3. Giấy tờ xác nhận đối tượng thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Vi ệt Nam 
theo quy định tại khoản 1 Điều 125 và Điều 126 của Luật này; 

4. Sơ đồ nhà ở, đất ở.  

Điều 128. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 

1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Vi ệt Nam định cư ở nước ngoài đầu 
tư xây dựng nhà ở để cho thuê sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng phải làm 
thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại Điều 
16 của Luật này trước khi cho thuê nhà ở.  

Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở để bán thì chủ đầu tư phải làm thủ tục 
để cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho bên mua 
nhà ở. 

2. Người Vi ệt Nam định cư ở nước ngoài mua bán, tặng cho, thừa kế nhà ở 
theo quy định tại Chương V của Luật này phải lập hồ sơ để được cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. 

Điều 129. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở là người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài 

Chủ sở hữu nhà ở là người Vi ệt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá 
nhân nước ngoài có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 21 và Điều 22 của 
Luật này nhưng phải tuân thủ các quy định sau đây: 

1. Thế chấp nhà ở tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Vi ệt 
Nam; 

2. Bán, tặng cho, để thừa kế nhà ở cho tổ chức, cá nhân trong nước, người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Vi ệt Nam. 
Trường hợp tặng cho, để thừa kế cho các đối tượng khác thì các đối tượng này chỉ 
được hưởng giá trị của nhà ở đó; 



3. Khi Giấy chứng nhận đầu tư hết hạn, tổ chức, cá nhân nước ngoài quy 
định tại Điều 125 của Luật này có trách nhiệm bàn giao nhà ở để cho thuê và số 
lượng nhà ở chưa bán hết mà không thuộc diện phải phá dỡ cho Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh nơi có nhà ở đó. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định xác lập 
sở hữu nhà nước và giao cho doanh nghiệp có chức năng quản lý nhà ở thuộc sở 
hữu nhà nước quản lý sử dụng nhà ở đó theo quy định của pháp luật.  

Điều 130. Các quy định khác áp dụng đối với chủ sở hữu nhà ở 

Thủ tục cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc 
xác nhận biến động sau khi cấp giấy được thực hiện theo quy định tại các điều 12, 
13, 14, 17, 18 và 19 của Luật này đối với người Vi ệt Nam định cư ở nước ngoài, tổ 
chức, cá nhân nước ngoài. 

Mục 2 
THUÊ NHÀ Ở 

Điều 131. Đối tượng và điều kiện được thuê nhà ở 

Tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép vào Việt Nam có thời hạn từ ba 
tháng liên tục trở lên và người Vi ệt Nam định cư ở nước ngoài được thuê nhà ở tại 
Việt Nam. 

Điều 132. Điều kiện của nhà ở cho thuê 

Nhà ở tại Vi ệt Nam cho người Vi ệt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá 
nhân nước ngoài thuê phải có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định của 
Luật này; 

2. Phải là nhà ở riêng lẻ hoặc căn hộ khép kín;  

3. Bảo đảm chất lượng, an toàn cho người thuê; 

4. Bảo đảm cung cấp điện, nước, vệ sinh môi trường và các điều kiện thiết 
yếu khác; 

5. Không có tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng. 

Điều 133. Các quy định khác về cho thuê nhà ở 

Nội dung quy định tại các điều 92, 93, 99, 100, 102, 103 và 104 của Luật 
này được áp dụng đối với người Vi ệt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân 
nước ngoài thuê nhà ở tại Vi ệt Nam.  

Chương VII  



QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NHÀ Ở 

Điều 134. Nội dung quản lý nhà nước về nhà ở 

1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện định hướng, chương trình, quy hoạch và 
kế hoạch phát triển nhà ở. 

2. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở và tổ chức thực hiện 
các văn bản đó. 

3. Ban hành tiêu chuẩn nhà ở và quản lý chất lượng nhà ở theo tiêu chuẩn 
nhà ở. 

4. Công nhận quyền sở hữu nhà ở. 

5. Cho phép hoặc đình chỉ việc xây dựng, cải tạo nhà ở. 

6. Quản lý hồ sơ nhà ở. 

7. Điều tra, thống kê, xây dựng dữ liệu về nhà ở. 

8. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh 
vực nhà ở. 

9. Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu phát triển và quản lý nhà ở. 

10. Quản lý hoạt động môi giới nhà ở. 

11. Quản lý các hoạt động dịch vụ công về nhà ở. 

12. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong 
lĩnh vực nhà ở.  

Điều 135. Định hướng, chương trình và quy hoạch phát triển nhà ở 

1. Căn cứ vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ ban hành 
định hướng phát triển nhà ở quốc gia làm cơ sở hoạch định các chính sách cụ thể 
bảo đảm nhu cầu thiết yếu của nhân dân về cải thiện chỗ ở. 

2. Căn cứ vào định hướng phát triển nhà ở quốc gia, các chính sách về nhà 
ở, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn 
trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua.  

3. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trong việc lập, phê duyệt quy 
hoạch phát triển khu dân cư, nhà ở và có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho phát 
triển nhà ở; chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển 
nhà ở trên địa bàn.  



Điều 136. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở 

1. Căn cứ Luật nhà ở, định hướng phát triển nhà ở quốc gia và tình hình cụ 
thể về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Chính phủ ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật về quản lý, sử dụng và phát triển nhà ở. 

2. Cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở ở trung ương trong phạm vi nhiệm vụ 
và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm 
quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng và phát triển nhà 
ở. 

3. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng và phát triển nhà ở và tổ 
chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và phát triển nhà ở. 

Điều 137. Cho phép, đình chỉ xây dựng, cải tạo nhà ở 

1. Việc cho phép xây dựng, cải tạo nhà ở phải căn cứ vào quy hoạch xây 
dựng đô thị và điểm dân cư nông thôn. 

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp 
huyện theo phân cấp phê duyệt dự án phát triển nhà ở trên địa bàn. 

3. Việc xây dựng, cải tạo nhà ở phải có giấy phép xây dựng của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền, trừ trường hợp không thuộc diện phải có giấy phép xây dựng 
theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

4. Việc xây dựng, cải tạo nhà ở không tuân thủ các quy định tại các khoản 
1, 2 và 3 Điều này thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án phát triển nhà ở, cấp 
phép xây dựng có quyền đình chỉ việc xây dựng, cải tạo nhà ở. 

Điều 138. Công nhận quyền sở hữu nhà ở 

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp mới, cấp đổi, cấp 
lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho tổ chức, cá nhân tạo lập nhà ở hợp 
pháp theo quy định của Luật này. 

2. Cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở ở trung ương có trách nhiệm kiểm 
tra, giám sát việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trong cả nước. 

Điều 139. Quản lý hồ sơ nhà ở 

1. Cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý hồ sơ nhà ở quy 
định tại Điều 66 của Luật này đối với trường hợp do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp 
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.  



2. Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm quản lý hồ sơ nhà ở quy định 
tại Điều 66 của Luật này đối với trường hợp do Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp 
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. 

3. Cơ quan quản lý hồ sơ nhà ở có trách nhiệm cung cấp các thông tin về hồ 
sơ nhà ở khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu. Người yêu cầu cung cấp thông tin phải 
nộp một khoản phí cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật. 

Điều 140. Điều tra, thống kê, xây dựng dữ liệu về nhà ở 

1. Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thống kê, xây dựng dữ liệu về 
nhà ở trên địa bàn phục vụ yêu cầu xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà 
ở.  

2. Định kỳ năm năm một lần, cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở ở trung 
ương thực hiện điều tra, tổng hợp dữ liệu về nhà ở trên phạm vi toàn quốc.  

3. Chính phủ bố trí ngân sách cho việc điều tra, thống kê và xây dựng cơ sở 
dữ liệu về nhà ở. 

Điều 141. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế 
trong lĩnh vực nhà ở 

1. Nhà nước có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện cho việc nghiên 
cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ và hợp tác quốc tế phục vụ yêu cầu phát 
triển và quản lý nhà ở.  

2. Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho việc ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới 
trong xây dựng nhà ở bảo đảm chất lượng, tiến độ và giảm chi phí xây dựng. 

Điều 142. Đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển và quản lý nhà ở 

1. Nhà nước có chính sách đào tạo cán bộ, công chức, viên chức phục vụ 
cho phát triển và quản lý nhà ở. 

2. Cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở ở trung ương quy định nội dung 
chương trình và phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức bồi dưỡng, nâng 
cao kiến thức về phát triển, kinh doanh và quản lý nhà nước về nhà ở cho đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức.  

Điều 143. Quản lý hoạt động môi giới nhà ở 

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động môi giới nhà ở phải đăng ký kinh doanh hoạt 
động môi giới nhà ở theo quy định của pháp luật. 

2. Chính phủ quy định cụ thể điều kiện tham gia hoạt động môi giới nhà ở.  



3. Cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở ở trung ương ban hành quy chế tổ 
chức hoạt động môi giới bất động sản nhà ở. 

Điều 144. Quản lý hoạt động dịch vụ công về nhà ở 

1. Tổ chức hoạt động dịch vụ công về nhà ở được thành lập để phục vụ nhu 
cầu của tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng nhà ở. 

2. Cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở ở trung ương quy định các hoạt động 
dịch vụ công về nhà ở áp dụng thống nhất trong cả nước. 

3. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập tổ chức thực hiện các dịch 
vụ công về nhà ở và ban hành quy chế hoạt động của tổ chức thực hiện các dịch vụ 
công về nhà ở trên địa bàn. 

Điều 145. Thanh tra thực hiện pháp luật về nhà ở 

1. Thanh tra chuyên ngành về xây dựng chịu trách nhiệm thanh tra việc thực 
hiện pháp luật về nhà ở.  

2. Cơ quan quản lý nhà ở địa phương chịu trách nhiệm thanh tra việc thực 
hiện pháp luật về nhà ở tại địa phương.  

Điều 146. Cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nhà ở.  

2. Cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở ở trung ương chịu trách nhiệm trước 
Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về nhà ở. 

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 
trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở ở trung ương để thực 
hiện quản lý nhà nước về nhà ở. 

4. Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về 
nhà ở trên địa bàn theo phân cấp của Chính phủ. 

Chính phủ quy định mô hình tổ chức phát triển và quản lý nhà ở bảo đảm 
thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển nhà ở quy định tại Luật này. 

Chương VIII  

GIẢI QUYẾT TRANH CH ẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

VÀ XỬ LÝ VI PH ẠM PHÁP LUẬT VỀ NHÀ Ở 



Mục 1 
GIẢI QUYẾT TRANH CH ẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ NHÀ Ở 

Điều 147. Giải quyết tranh chấp về nhà ở 

1. Nhà nước khuyến khích các bên giải quyết tranh chấp về nhà ở thông qua 
hoà giải.  

2. Tranh chấp về nhà ở do Toà án nhân dân giải quyết theo quy định của 
pháp luật. 

Điều 148. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

1. Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo 
quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

2. Trong thời gian khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện, tổ chức, cá nhân vẫn 
phải thi hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ 
quyết định cưỡng chế phá dỡ nhà ở. Khi có quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về nhà ở hoặc bản án, quyết định của Toà án 
đã có hiệu lực pháp luật thì các bên có liên quan phải thi hành các quyết định hoặc 
bản án đó. 

Mục 2 
XỬ LÝ VI PH ẠM PHÁP LUẬT VỀ NHÀ Ở 

Điều 149. Xử lý đối với người vi phạm pháp luật về nhà ở 

1. Người có hành vi vi phạm pháp luật về nhà ở thì tuỳ theo tính chất, mức 
độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

2. Tổ chức, cá nhân xây dựng nhà ở sai quy hoạch, không có giấy phép xây 
dựng đối với trường hợp phải có giấy phép hoặc xây dựng sai với giấy phép thì 
phải bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

3. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp 
luật về nhà ở, thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra vi phạm hoặc có hành vi vi 
phạm khác làm thiệt hại đến quyền và lợi ích của chủ sở hữu nhà ở, người sử dụng 
hợp pháp nhà ở thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý 
hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.  

Điều 150. Xử lý vi phạm pháp luật về nhà ở khi gây thiệt hại cho Nhà 
nước, tổ chức, cá nhân 

Người có hành vi vi phạm pháp luật về nhà ở nếu gây thiệt hại đến lợi ích 
của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì ngoài việc bị xử 
lý theo quy định tại Điều 149 của Luật này còn phải bồi thường thiệt hại. 



Chương IX 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH  

Điều 151. Hiệu lực thi hành 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2006. 

Điều 152. Hiệu lực pháp lý của các giấy chứng nhận về quyền sở hữu đối 
với nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp trước ngày Luật nhà ở có hiệu lực 
thi hành 

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp 
trong các thời kỳ trước đây, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đã được cấp 
theo quy định của pháp luật về đất đai mà trong nội dung đã ghi nhận về nhà ở 
được xây dựng trên đất ở đó thì nay vẫn còn nguyên giá trị pháp lý và không phải 
đổi lại theo quy định về Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tại Điều 11 của Luật 
này, trừ trường hợp chủ sở hữu nhà ở có nhu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận 
quyền sở hữu nhà ở mới.  

Điều 153. Hướng dẫn thi hành 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này./. 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 
2005. 
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