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Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                    

               Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2008 

 
Thông tư 

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung 
của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  
]Luật Kinh doanh bất động sản 

 
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động 
sản; 

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của 
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
 Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung cụ thể sau: 

 
Phần I  

Hướng dẫn trình tự, thủ tục xác nhận vốn trong kinh doanh bất động 
sản 

1. Trình tự, thủ tục xác nhận vốn pháp định khi thành lập doanh 
nghiệp kinh doanh bất động sản hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất 
động sản của doanh nghiệp (theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 
153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản, sau đây gọi tắt là Nghị định 
153/2007/NĐ-CP): 

  Các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thành lập mới 
hoặc doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp ) 
có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, ngoài các hồ sơ theo 
quy định về thủ tục đăng ký kinh doanh thì phải có thêm văn bản xác nhận về 
vốn gửi đến cơ quan cấp đăng ký kinh doanh để làm thủ tục cấp giấy chứng 
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nhận đăng ký kinh doanh hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản 
theo quy định như sau: 

1.1. Đối với doanh nghiệp thành lập mới thì hồ sơ xác nhận vốn pháp định 
gồm có:  

 1.1.1. Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần 
hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 
có từ hai thành viên trở lên; quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty 
TNHH một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức; bản đăng ký vốn đầu tư 
của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân và đối với công ty 
TNHH một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân; 

1.1.2. Trường hợp số vốn được góp bằng tiền thì phải có văn bản xác 
nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký 
quỹ của các thành viên sáng lập. Số tiền ký quỹ tối thiểu phải bằng số vốn góp 
bằng tiền của các thành viên sáng lập và chỉ được giải ngân sau khi doanh 
nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

1.1.3. Trường hợp số vốn góp bằng tài sản thì phải có chứng thư của tổ 
chức có chức năng định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá tài 
sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ 
tại cơ quan đăng ký kinh doanh. 

1.2. Đối với doanh nghiệp đang hoạt động có nhu cầu bổ sung ngành nghề 
kinh doanh bất động sản thì hồ sơ xác nhận vốn pháp định phải có văn bản xác 
nhận của tổ chức kiểm toán độc lập về mức vốn hiện có thuộc sở hữu của doanh 
nghiệp đó được ghi trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm gần 
nhất (năm đăng ký hoặc năm trước liền kề năm đăng ký) đảm bảo lớn hơn hoặc 
bằng mức vốn pháp định theo quy định tại Nghị định 153/2007/NĐ-CP (6 tỷ 
đồng). 

1.3. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản 
phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định (kể cả doanh 
nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bất động sản trước 
ngày Nghị định 153/2007/NĐ-CP có hiệu lực). 

1.4. Tổ chức, cá nhân trực tiếp xác nhận vốn pháp định cùng liên đới chịu 
trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số vốn tại thời điểm xác nhận.  

2. Trình tự, thủ tục xác nhận vốn thuộc sở hữu của chủ đầu tư khi 
đăng ký thực hiện dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng 
khu công nghiệp (theo quy định tại Điều 5 Nghị định 153/2007/NĐ-CP) 

2.1. Vốn thuộc sở hữu của chủ đầu tư là vốn thực có của chủ đầu tư tính 
đến năm trước liền kề với năm chủ đầu tư thực hiện dự án được xác định thông 
qua báo cáo tài chính của doanh nghiệp, có sự xác nhận của tổ chức kiểm toán 
độc lập. 
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2.2. Đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp thành lập mới, vốn thực có được 

xác định như sau: 

2.2.1. Đối với số vốn là tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ thì phải được ngân 
hàng thương mại nơi doanh nghiệp đó mở tài khoản xác nhận về số dư tiền gửi 
của doanh nghiệp. Thời điểm xác nhận trong thời hạn ba mươi (30) ngày tính 
đến ngày nộp hồ sơ xin phê duyệt dự án; 

2.2.2. Đối với số vốn là tài sản thì phải có chứng thư của tổ chức có chức 
năng định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá tài sản của doanh 
nghiệp. Chứng thư phải đảm bảo còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ xin phê 
duyệt dự án. 

2.3. Đối với các chủ đầu tư dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án 
hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp phải đáp ứng mức vốn đầu tư thuộc sở hữu của 
mình theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 153/2007/NĐ-CP, cụ thể là:  

2.3.1. Mức vốn đầu tư thuộc sở hữu mà chủ đầu tư phải đáp ứng được xác 
định trên cơ sở tổng mức đầu tư của từng dự án. Trong đó, tổng mức đầu tư của 
dự án được xác định theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây 
dựng;  

2.3.2. Trường hợp chủ đầu tư dự án đã có quyền sử dụng đất, khu đất thực 
hiện dự án đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư dự án là chủ 
đầu tư cấp 1 (chỉ đầu tư kinh doanh hạ tầng) thì trong tổng mức đầu tư của dự án 
chỉ tính phần vốn đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, không tính các khoản 
chi phí sử dụng đất; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí đầu tư xây 
dựng các công trình xây dựng khác. 

 
Phần II 

Hướng dẫn một số nội dung về chuyển nhượng toàn bộ dự án 

Việc chuyển nhựợng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự 
án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp (theo quy định tại các Điều 6,7, 8 và 9 của 
Nghị định 153/2007/NĐ-CP) thực hiện như sau: 

1. Thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án: 

1.1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư dự án là cơ quan 
cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án.  

1.2. Trước khi ra quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án, hồ 
sơ xin chuyển nhượng dự án phải được đơn vị chuyên môn trực thuộc cơ quan 
cho phép chuyển nhượng thẩm định. Đơn vị đầu mối thẩm định dự án có trách 
nhiệm gửi hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan có liên quan. Đối với các dự án do Thủ 
tướng Chính phủ cho phép đầu tư thì ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm 
định và lấy ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan trước khi trình Thủ tướng xem 
xét, quyết định.  

2. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ dự án: 
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2.1. Hồ sơ xin chuyển nhượng toàn bộ dự án nộp tại cơ quan đầu mối 

thẩm định cấp tỉnh nơi có dự án (đối với dự án khu đô thị mới và dự án nhà ở cơ 
quan đầu mối thẩm định cấp tỉnh là Sở Xây dựng, đối với dự án hạ tầng kỹ thuật 
khu công nghiệp cơ quan đầu mối thẩm định do Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh quy định); 

2.2. Cơ quan đầu mối thẩm định cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm định hồ sơ 
chuyển nhượng toàn bộ dự án trong thời gian 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ; 

2.3. Sau khi hoàn thành việc thẩm định, cơ quan đầu mối thẩm định trình 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định cho phép chuyển nhượng dự án theo 
thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.  

3. Hồ sơ xin chuyển nhượng toàn bộ dự án gồm: 

3.1. Đơn xin chuyển nhượng dự án của chủ đầu tư cũ (Phụ lục 1);  

3.2. Văn bản cho phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hồ sơ 
dự án đã được phê duyệt; quyết định phê duyệt dự án; hợp đồng thuê đất hoặc 
quyết định giao đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hồ sơ của chủ đầu 
tư mới; 

3.3. Báo cáo quá trình thực hiện dự án đến thời điểm chuyển nhượng; 

3.4. Hồ sơ của chủ đầu tư mới, gồm: 

3.4.1. Đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản; 

3.4.2. Cam kết của chủ đầu tư mới khi được nhận chuyển nhượng dự án, 
trong đó có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước và khách hàng 
mà chủ đầu tư cũ đã cam kết (phụ lục 2); 

3.4.3. Văn bản xác định năng lực tài chính của chủ đầu tư mới theo quy 
định tại Điểm 2 Phần I của Thông tư này. 

4. Nội dung thẩm định hồ sơ xin chuyển nhượng toàn bộ dự án: 

4.1. Lý do chuyển nhượng; 

4.2. Điều kiện được chuyển nhượng của dự án; 

4.3. Điều kiện năng lực của chủ đầu tư mới; 

4.4. Phương án thực hiện dự án của chủ đầu tư mới. 

5. Thủ tục bàn giao giữa chủ đầu tư cũ và chủ đầu tư mới:  

5.1. Chậm nhất 30 (ba mươi) ngày kể từ khi có quyết định cho phép 
chuyển nhượng của cơ quan có thẩm quyền, chủ đầu tư mới và chủ đầu tư cũ 
phải tiến hành ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án (Phụ lục 3) và hoàn thành 
việc bàn giao dự án. Chủ đầu tư mới có trách nhiệm tiếp tục triển khai dự án 
ngay sau khi nhận bàn giao; 
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5.2. Chủ đầu tư cũ bàn giao cho chủ đầu tư mới toàn bộ hồ sơ dự án, có 

biên bản bàn giao kèm theo danh mục hồ sơ. Việc bàn giao mốc giới đất đai của 
dự án trên thực địa thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai; 

5.3. Trước khi làm thủ tục bàn giao chủ đầu tư cũ phải thông báo bằng 
văn bản cho tất cả khách hàng (nếu có) và thông báo trên phương tiện thông tin 
đại chúng trước 15 ngày (ít nhất 03 số liên tiếp của một tờ báo phát hành tại địa 
phương, một đài truyền hình địa phương hoặc trung ương và trang web (nếu có) 
của cơ quan đầu mối thẩm định cấp tỉnh nơi có dự án) về việc chuyển nhượng 
dự án và quyền lợi của khách hàng.                                                                                         

Phần III 
Hướng dẫn về giao dịch bất động sản  

qua sàn giao dịch bất động sản 

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải thực hiện việc bán, chuyển 
nhượng, cho thuê, thuê mua bất động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản 
(trừ các dự án nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở) theo quy định sau: 

1. Bất động sản phải đủ điều kiện theo quy định của pháp luật mới được 
đem bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua; 

2. Chủ đầu tư có thể tự thành lập sàn giao dịch hoặc lựa chọn sàn giao 
dịch bất động sản do đơn vị khác thành lập để giới thiệu bất động sản và thực 
hiện các giao dịch bất động sản; 

3. Sàn giao dịch bất động sản phải công khai các thông tin (theo quy định 
tại Điểm 2 phần IV của Thông tư này) về bất động sản cần bán, chuyển nhượng, 
cho thuê, cho thuê mua tại sàn giao dịch để khách hàng biết và đăng ký giao 
dịch. Thời gian thực hiện công khai tối thiểu 07 (bảy) ngày tại Sàn giao dịch. 
Trong thời hạn nêu trên, thông tin về tên dự án, loại, số lượng bất động sản, địa 
điểm và thời gian tổ chức việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất 
động sản phải được đăng tải tối thiểu 03 (ba) số liờn tiếp trên một tờ báo phát 
hành tại địa phương, tối thiểu 01 (một) lần trên đài truyền hình địa phương nơi 
có dự án và trên trang web (nếu có) của Sàn giao dịch bất động sản. Chi phí 
đăng tải thông tin do chủ đầu tư (hoặc chủ sở hữu) chi trả;  

4. Khi hết thời hạn công khai theo quy định tại Điểm 3 Phần này, chủ đầu 
tư (hoặc sàn giao dịch bất động sản được uỷ quyền) được tổ chức việc bán, 
chuyển nhượng, cho thuê, thuê mua bất động sản đã công khai. Trường hợp 
cùng một loại bất động sản có từ 2 (hai) khách hàng đăng ký trở lên hoặc số 
khách hàng đăng ký nhiều hơn số lượng bất động sản thì chủ đầu tư (hoặc sàn 
giao dịch bất động sản được uỷ quyền) phải thực hiện việc lựa chọn khách hàng 
theo phương thức bốc thăm hoặc đấu giá. Việc đặt cọc trước khi triển khai bốc 
thăm hoặc đấu giá bất động sản do các bên thoả thuận theo quy định của pháp 
luật; 
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5. Việc đấu giá bất động sản tại sàn giao dịch thực hiện theo quy định của 

pháp luật về bán đấu giá tài sản; 

6. Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm xác nhận bất động sản của 
các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được giao dịch qua sàn (theo mẫu tại 
phụ lục 4) để xác nhận bất động sản đã được giao dịch theo đúng quy định của 
pháp luật; 

7. Đối với bất động sản của tổ chức, cá nhân không kinh doanh bất động 
sản mà giao dịch qua Sàn giao dịch bất động sản thì không bắt buộc phải công 
khai thông tin theo quy định tại Điểm 3 của Phần này. 

  
Phần IV 

Hướng dẫn một số nội dung về  
sàn giao dịch bất động sản 

1. Mô hình tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản  

1.1. Sàn giao dịch bất động sản phải là pháp nhân có chức năng kinh 
doanh dịch vụ bất động sản. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản 
thành lập sàn giao dịch bất động sản thỡ sàn giao dịch đó phải có tư cách pháp 
nhân riêng hoặc sử dụng tư cách phỏp nhõn của doanh nghiệp đó để hoạt động.  

1.2. Sàn giao dịch bất động sản ngoài việc thực hiện các dịch vụ về giao 
dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua và môi giới bất động sản 
còn được phép thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các dịch vụ sau: 

1.2.1. Định giá bất động sản; 

1.2.2. Tư vấn bất động sản; 

1.2.3. Quảng cáo bất động sản; 

1.2.4. Đấu giá bất động sản; 

1.2.5. Quản lý bất động sản. 

1.3. Cơ cấu tổ chức của sàn giao dịch bất động sản gồm giám đốc, các phó 
giám đốc và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung hoạt động 
của sàn giao dịch. 

1.4. Người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải đảm bảo các 
điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định 153/2007/NĐ-CP. 

1.5. Sàn giao dịch bất động sản phải có tối thiểu 02 (hai) nhân viên làm công 
việc môi giới bất động sản có chứng chỉ môi giới bất động sản. Nếu có dịch vụ định 
giá bất động sản phải có tối thiểu 02 (hai) nhân viên làm công việc định giá bất 
động sản có chứng chỉ định giá bất động sản do cơ quan có thẩm quyền cấp.  

1.6. Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích sử dụng để giao dịch tối 
thiểu 50m2 phục vụ cho hoạt động môi giới, giao dịch và thêm 20 m2 cho mỗi 
hoạt động dịch vụ bổ sung, đồng thời đảm bảo có trang thiết bị phù hợp với nội 
dung hoạt động.  
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1.7. Sàn giao dịch bất động sản phải có tên, biển hiệu và phải có địa chỉ 

giao dịch ổn định tối thiểu trong thời hạn 01 năm (12 tháng). Nếu có sự thay đổi 
về địa điểm giao dịch phải thông báo tới cơ quan quản lý nhà nước tại địa 
phương và khách hàng đang giao dịch biết. Trước khi tiến hành hoạt động,  sàn 
giao dịch bất động sản phải gửi hồ sơ bao gồm đăng ký kinh doanh và quy chế 
hoạt động về Sở Xây dựng địa phương. Sở Xây dựng địa phương có trách nhiệm 
báo cáo Bộ Xây dựng để thống nhất quản lý và đưa lên website của Mạng các 
sàn giao dịch bất động sản Việt Nam. 

1.8. Sàn giao dịch bất động sản phải có Quy chế hoạt động, gồm những nội 
dung cơ bản sau:  

1.8.1. Những quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sàn giao dịch 
bất động sản; 

1.8.2.  Quy định về tổ chức bộ máy và hoạt động của các bộ phận của sàn 
giao dịch bất động sản; 

1.8.3.  Quy định về chế độ quản lý tài chính của sàn giao dịch bất động sản; 

1.8.4.  Quy định về quan hệ với khách hàng trong khi giao dịch; 

1.8.5. Quy định về thông tin bất động sản đưa vào giao dịch; chế độ quản lý, 
cung cấp thông tin về bất động sản, giao dịch tại sàn giao dịch bất động sản. 

1.9. Bất động sản khi đưa ra giới thiệu, giao dịch tại sàn giao dịch bất động 
sản phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 6, Điều 7 Luật Kinh doanh bất 
động sản và phải kê khai đầy đủ nội dung thông tin về bất động sản theo quy định 
tại Khoản 2 Phần này. 

1.10. Các hoạt động dịch vụ của sàn giao dịch bất động sản phải được 
thực hiện thông qua hợp đồng. 

 1.11. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất 
động sản thực hiện theo quy định tại Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản. 

1.12.  Cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập phải có 
chứng chỉ môi giới bất động sản và phải đăng ký kinh doanh theo quy định của 
pháp luật về đăng ký kinh doanh. 

2.  Hướng dẫn một số nội dung thông tin về bất động sản theo quy định 
tại Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản 

2.1. Thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh phải đầy đủ theo quy 
định tại Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản. 

2.2. Thông tin về loại bất động sản:  

2.2.1. Đối với nhà ở phải nêu rõ là nhà ở riêng lẻ hay căn hộ chung cư. 
Nếu là nhà ở riêng lẻ thì nêu rõ là biệt thự, nhà liền kề hay nhà vườn..;  
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2.2.2. Đối với bất động sản dịch vụ phải nêu rõ là văn phòng, cửa hàng, 

siêu thị, chợ, khách sạn, nhà nghỉ hay nhà trọ..; 

2.2.3. Đối với bất động sản công nghiệp phải nêu rõ là hạ tầng khu công 
nghiệp hay nhà xưởng, nhà máy, kho, bãi..; 

2.2.4. Đối với quyền sử dụng đất phải nêu rõ là loại đất phi nông nghiệp 
(đất ở, đất KCN, đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh...), loại đất nông nghiệp 
hay các loại đất khác (nếu có).  

2.3. Thông tin về vị trí bất động sản: 

2.3.1. Đối với bất động sản tại khu vực đô thị đã xác định được địa chỉ cụ 
thể, phải nêu rõ số nhà, ngách, ngõ (hẻm), đường phố, quận (huyện), thành phố 
(tỉnh). Đối với nhà chung cư thì nêu cụ thể số phòng, tầng, dãy (lô) chung cư. Đối 
với khu vực nông thôn nêu rõ địa chỉ của bất động sản theo tên xóm, thôn, xã, 
huyện, tỉnh; 

2.3.2. Đối với bất động sản chưa xác định được địa chỉ cụ thể (chưa thành 
lập được đơn vị hành chính) thì nêu tên dự án, ký hiệu lô đất (đối với các lô đất xây 
dựng nhà ở riêng lẻ hoặc công trình xây dựng khác), ký hiệu từng căn hộ (đối với 
nhà chung cư). 

2.4. Thông tin về quy mô, diện tích của bất động sản: 

2.4.1. Đối với nhà ở riêng lẻ phải nêu rõ: diện tích khuôn viên đất, diện tích 
xây dựng, số tầng, tổng diện tích sàn; đối với căn hộ nhà chung cư phải nêu rõ tổng 
số căn hộ, diện tích sàn từng căn hộ, số phòng..; 

2.4.2. Đối với bất động sản khác phải nêu rõ: diện tích khuôn viên đất, số 
tầng, tổng diện tích sàn, diện tích sử dụng chung, công suất (nếu có); 

2.4.3. Đối với hạ tầng khu công nghiệp phải nêu rõ: quy mô diện tích toàn bộ 
khu công nghiệp, mật độ xây dựng, diện tích đất công cộng (sử dụng chung), diện 
tích đất từng ô đất..; 

2.4.4. Bản vẽ tổng mặt bằng, mặt bằng các tầng ( nếu có).  

2.5. Thông tin về đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của 
bất động sản: 

2.5.1. Về đặc điểm, tính chất nêu rõ kết cấu công trình, móng, khung, 
tường, sàn, mái; 

2.5.2. Công năng sử dụng bất động sản thông tin theo thiết kế ban đầu; 

2.5.3. Chất lượng bất động sản nêu cụ thể năm xây dựng, cấp, hạng công 
trình; 

2.5.4.  ảnh chụp toàn cảnh công trình tại thời điểm giới thiệu (nếu có). 
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2.6. Thông tin về quyền và lợi ích của người thứ ba có liên quan về quyền 

sở hữu, quyền sử dụng, quyền hưởng lợi ích, tình trạng đang cho thuê, thế chấp, 
cho mượn, cho ở nhờ...(nếu có). 

(Mẫu giới thiệu bất động sản tại phụ lục số 5). 

Phần V 

hướng dẫn việc cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản và quản lý 
hoạt động môi giới, định giá  

bất động sản 

1. Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản 

1.1. Người xin cấp mới, cấp lại chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản 
nộp đơn (theo mẫu tại phụ lục 6 của Thông tư này) tại Sở Xây dựng nơi đặt cơ 
sở đào tạo hoặc nơi người nộp đơn sinh sống (thường trú hoặc tạm trú dài hạn).  

1.2. Trước khi cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản, Sở Xây 
dựng phải thực hiện việc thẩm định hồ sơ xin cấp chứng chỉ, nội dung thẩm định 
gồm: 

1.2.1. Xem xét về điều kiện của cá nhân xin cấp chứng chỉ (phải đảm bảo  
phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định 153/2007/NĐ-CP đối với 
chứng chỉ môi giới bất động sản và Khoản 1 Điều 15 Nghị định 153/2007/NĐ-
CP đối với chứng chỉ định giá bất động sản); 

1.2.2. Xem xét về nội dung của hồ sơ đăng ký (phải đảm bảo phù hợp với 
quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định 153/2007/NĐ-CP đối với chứng chỉ 
môi giới bất động sản và Khoản 2 Điều 15 Nghị định 153/2007/NĐ-CP đối với 
chứng chỉ định giá bất động sản). 

1.3. Kết quả thẩm định phải lập thành văn bản (theo mẫu hướng dẫn tại 
phụ lục 7 của Thông tư này). 

1.4. Giám đốc Sở Xây dựng quyết định danh sách những người được cấp 
chứng chỉ (theo mẫu tại phụ lục 8 của Thông tư này); tổ chức in ấn, phát hành và 
ký quyết định cấp chứng chỉ cho từng cá nhân theo mẫu hướng dẫn tại phụ lục 4 
và 5 ban hành kèm theo Quyết định 29/2007/QĐ-BXD ngày 31 tháng 12 năm 
2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

1.5. Sở Xây dựng có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ và tổng hợp danh sách cá 
nhân được cấp Chứng chỉ môi giới, Chứng chỉ định giá. Định kỳ hàng năm 
(hoặc đột xuất theo yêu cầu), Sở Xây dựng có trách nhiệm báo cáo kết quả cấp 
Chứng chỉ môi giới, Chứng chỉ định giá về Bộ Xây dựng (theo mẫu tại phụ lục 
9) để tổng hợp danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ môi giới, định giá trên 
toàn quốc và đăng trên trang web của Mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt 
Nam. 

2. Quản lý hoạt động môi giới, định giá Bất động sản 
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2.1. Sở Xây dựng là cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương về các hoạt 

động môi giới, định giá bất động sản trên phạm vi địa bàn. 

2.2. Nội dung quản lý hoạt động môi giới, định giá bất động sản bao gồm 
quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới, định giá bất động 
sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản; cấp chứng chỉ môi giới, 
định giá bất động sản; quản lý hoạt động của các văn phòng môi giới bất động 
sản; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động môi giới, định giá bất 
động sản. 

2.3. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới, định giá, quản lý 
sàn giao dịch bất động sản trước khi tiến hành đào tạo, bồi dưỡng phải thông báo 
bằng văn bản (theo mẫu tại phụ lục 10) cho Sở Xây dựng tại địa phương nơi đặt 
cơ sở đào tạo biết để thống nhất quản lý. 

Phần VI 

hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công 
báo. 

2. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách 
nhiệm chỉ đạo Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan theo thẩm quyền triển 
khai thực hiện đúng các quy định của Luật Kinh doanh bất động sản, Nghị định 
153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản và các quy định tại Thông 
tư này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị các địa 
phương phản ánh kịp thời về Bộ Xây dựng để phối hợp giải quyết theo thẩm 
quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Chủ tịch nước;  
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Toà án Nhân dân Tối cao; 
- Viện Kiểm soát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Ngân hàng Chính sách xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Các Sở Xây dựng; 
- Công báo, Website Chính phủ; 
- Lưu VP, Vụ PC, Cục QLN & TTBĐS. 

 
Kt.Bộ trưởng 

                Thứ trưởng 

 

đã ký 

 

 

                   Nguyễn Trần Nam 
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Phụ lục 1 

(Mẫu đơn xin chuyển nhượng  toàn bộ dự án khu đô thị mới,  
dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng khu công nghiệp ) 

    
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam 

                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đơn xin chuyển nhượng dự án 
 
                 Kính gửi : Uỷ ban nhân dân Tỉnh…………… 
 
+ Tên doanh nghiệp…………… 
Địa chỉ : 
Hiện đang là chủ đầu tư dự án : ………………. 
Thuộc địa bàn  xã…………huyện………………tỉnh……………. 
Đề nghị được chuyển nhượng toàn bộ dự án   ……  với các nội dung chính như 
sau : 

1- Tên dự án: 
2- Địa điểm : 
3- Nội dung và Quy mô dự án : 
4- Diện tích sử dụng đất : 
5- Diện tích đất xây dựng :  
6- Tổng mức đầu tư : 
     Trong đó : Chi phí xây dựng: 
      Chi phí thiết bị: 
      Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư: 
      Chi phí khác: 
      Chi phí quản lý dự án: 
      Chi phí dự phòng: 
7-   Nguồn vốn đầu tư : 
 8-  Tình hình tiển khai dự án : 
 9-  Lý do xin chuyển nhượng : 
10-   Đề xuất chủ đầu tư mới là: 
- Tên chủ đầu tư mới : 
- Địa chỉ: 
- Năng lực tài chính: 
- Kinh nghiệm: 
11-  Phương án giải quyết về quyền lợi và nghĩa vụ đối với khách hàng và 

các bên có liên quan: 
12-  Cam kết  : 

                                                                    …….Ngày …. tháng……Năm …… 
                   Nơi nhận :                                              Chủ đầu tư  
                    - Như trên                            ( Ghi rõ chức vụ, ký tên, đóng dấu ) 

 - Lưu 
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Phụ lục số 2 
  (Mẫu văn bản cam kết của chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ dự 
án)  
        khu  đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng khu công nghiệp 
 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam 
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 

 
 
 

Bản cam kết khi được  nhận chuyển nhượng dự án 
  

 
                 Kính gửi : ……………………………………………….. 
 
 
        Tên doanh nghiệp xin nhận chuyển nhượng dự án …………… 

- Địa chỉ doanh nghiệp : 
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 

  
Đề nghị được nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án   ……do công ty …… 

đang làm chủ đầu tư 
……………………………………………………………… 
          Nếu được cấp có thẩm quyền cho phép được nhận chuyển nhượng và làm 
chủ đầu tư dự án …… Công ty chúng tôi xin cam kết  : 

- Kế hoạch triển khai tiếp dự án : 
- Tiến độ :  
- Nội dung dự án  
 - Nghĩa vụ đối với khách hàng và các bên có liên 
quan:................................ 
 
 

                                                                    …….Ngày …. tháng……Năm …… 
                   Nơi nhận :                                              Chủ đầu tư mới  
                    - Như trên;                            ( Ghi rõ chức vụ, ký tên, đóng dấu ) 

 - Lưu. 
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Phụ lục 3 

(Mẫu và các nội dung chủ yếu của hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án 
khu đô thị mới,dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng khu công nghiệp) 

 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

…….., ngày……..tháng…… năm……. 
 
 

Hợp đồng  chuyển nhượng toàn bộ dự án….. 
 Số ……/ HĐKT 

 

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản; 

Căn cứ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày …..tháng …..năm…..của Chính 
phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản; 

Căn cứ văn bản cho phép chuyển nhượng dự án ….. số ….. ngày … tháng 
…năm …..của…… 

Chúng tôi gồm:…………………………………………………………………… 

Bên chuyển nhượng dự án (sau đây gọi tắt là Bên chuyển nhượng): 

- Tên doanh nghiệp: 

- Ông (bà): 

- Chức vụ: 

- Số CMND (Hộ chiếu):                                Cấp ngày     /        /         , tại 

- Địa chỉ cơ quan  

- Điện thoại:                                                   Fax: 

- Tài khoản:                                    tại Ngân hàng: 

- Mã số thuế: 

Bên nhận chuyển nhượng dự án (sau đây gọi tắt là Bên nhận chuyển nhượng 
): 

- Tên doanh nghiệp: 

- Ông (bà): 

- Chức vụ: 

- Số CMND (Hộ chiếu):                                Cấp ngày     /        /         , tại 

- Địa chỉ cơ quan  
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- Điện thoại: 

- Mã số thuế: 

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng  chuyển nhượng toàn bộ dự án ….. với các 
nội dung sau: 

 

I. Nội dung toàn bộ dự án được chuyển nhượng:  

1. Nội dung chính của dự án đã được phê duyệt. 

2. Kết quả thực hiện đến thời điểm chuyển nhượng dự án. 

II. Giá chuyển nhượng: 

  

III Phương thức thanh toán: bằng (tiền mặt, chuyển khoản hoặc hình thức 
khác)………… , trong đó: 

- Trả lần đầu là:…………………………đồng vào ngày……./………/…….. 

- Trả tiếp là: ……………………………đồng vào ngày……./………/……… 

Các quy định khác do hai bên thoả thuận: 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

IV. Bàn giao và nhận dự án :  

1. Cách thức bàn giao : bàn giao trên hồ sơ, bàn giao trên thực địa…  

2. Thời gian bàn giao ……………………………………… 

 

III. Quyền và nghĩa vụ của Bên chuyển nhượng : 

1. Quyền của Bên chuyển nhượng : 

a) Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng  trả đủ tiền  đúng thời hạn ghi trong hợp 
đồng; 

b) Yêu cầu Bên  nhận chuyển nhượng  nhận bàn giao toàn bộ dự án đúng thời 
hạn ghi trong hợp đồng. 

c) Các quyền lợi khác do hai bên thoả thuận :…… 

2. Nghĩa vụ của Bên chuyển nhượng: 

a) Bàn giao toàn bộ dự án trên thực địa và toàn bộ hồ sơ dự án cho bên nhận 
chuyển nhượng, trường hợp không bàn giao hoặc chậm bàn giao thì phải bồi 
thường thiệt hại; 

b) Bảo vệ, quản lý toàn bộ dự án  trong thời gian chưa bàn giao xong toàn bộ dự 
án cả về hồ sơ và trên thực địa. 
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c) Thông báo cho khách hàng và các bên có liên quan về việc chuyển nhượng dự 
án. 

d) Giải quyết dứt điểm những cam kết đã thoả thuận với khách hàng trước khi 
chuyển nhượng dự án. Cùng bên nhận chuyển nhượng thống nhất với từng 
khách hàng về những vấn đề mà chủ đầu tư mới phải có trách nhiệm giải quyết 
không làm thiệt hại đến quyền lợi của khách hàng. 

d) Các nghĩa vụ khác do hai bên thoả thuận …. 

 

IV. Quyền và nghĩa vụ của Bên nhận chuyển nhượng: 

1. Quyền của Bên nhận chuyển nhượng: 

a) Nhận bàn giao toàn bộ dự án trên thực địa và toàn bộ hồ sơ dự án nêu tại Hợp 
đồng này theo đúng thời gian quy định tại hợp đồng này; 

b) Yêu cầu bên chuyển nhượng tạo điều kiện và cung cấp các giấy tờ có liên 
quan đến việc thực hiện tiếp dự án ; 

c) Cùng bên chuyển nhượng bàn bạc với khách hàng về giải quyết quyền lợi và 
nghĩa vụ của khách hàng sau khi đã nhận chuyển nhượng  

d) Các quyền lợi khác do hai bên thoả thuận   

2. Nghĩa vụ của Bên nhận chuyển nhượng: 

a) Thanh toán đầy đủ đúng thời hạn tiền chuyển  nhượng dự án cho bên chuyển 
nhượng đã ghi  trong Hợp đồng; 

b) Thực hiện và đáp ứng đầy đủ quyền lợi của bên chuyển nhượng và của khách 
hàng mà các bên đã thống nhất  

b) Tiếp nhận toàn bộ dự án tại thực địa và hồ sơ dự án  đúng thời hạn đã thoả 
thuận; 

c) Thực hiện tiếp dự án theo đúng nội dung dự án đã được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt (đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng ….)  

d) Các nghĩa vụ khác do hai bên thoả thuận…………. 

V. Các thoả thuận khác (nếu có) 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

VI. Cam kết của hai bên 

1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các nội dung đã ký kết. Trường hợp có tranh 
chấp về hợp đồng chuyển nhượng, hai bên bàn bạc giải quyết bằng thương 
lượng. Trong trường hợp không giải quyết được bằng thương lượng thì việc giải 
quyết tranh chấp do Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. 
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Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát hiện thấy những vấn đề cần thoả 
thuận thì hai bên có thể lập thêm phụ lục hợp đồng. Nội dung phụ lục hợp đồng 
lập thêm được hai bên ký kết sẽ có giá trị pháp lý như hợp đồng chính. 

2. Hợp đồng này được lập thành … bản và có giá trị như nhau.   

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày có chứng nhận của công chứng Nhà 
nước hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh./. 
 
 

Bên chuyển nhượng  
(Ký tên, ghi rõ họ tên,chức vụ và đóng dấu)  

Bên nhận chuyển nhượng 
(Ký tên, ghi rõ họ tên,chức vụ và đóng dấu)  
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Phụ lục 4 

Mẫu văn bản xác nhận của sàn giao dịch BĐS về BĐS đã được giao dịch 
qua sàn giao dịch BĐS khi làm thủ tục đăng ký chuyển quyền sở hữu BĐS  
 

Sàn giao dịch BĐS..... 

Số          : /QĐ- SGD 

  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                    Hà Nội, ngày         tháng         năm 200 
 

Xác nhận của giám đốc sàn giao dịch bất động sản ..... 

Về bất động sản đã được giao dịch qua sàn giao dịch bất động sản  

 

- Căn cứ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn Luật Kinh doanh BĐS; 
- Căn cứ Thông tư số ...../2008/TT-BXD ngày ... tháng ... năm..... của Bộ Xây 

dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định sô 153/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành Luật Kinh doanh bất động sản; 

-   Căn cứ Hợp đồng dịch vụ số ........ngày ... tháng ... năm..... 

 

Xác nhận 

- Tên bất động sản: 

- Loại bất động sản: 

- Địa chỉ bất động sản: 

- Đặc điểm bất động sản: 

- Thuộc quyền sở hữu (sử dụng) 

của................................................................ 

- Đã chuyển nhượng cho: (ghi tên tổ chức, cá 

nhân):……………………….. 

- Giá trị giao dịch là: .......................... đồng. 

Đã thực hiện giao dịch (mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua ...) 

tại sàn giao dịch BĐS ..... ngày.... tháng.... năm theo Hợp đồng số.... ngày... 

tháng.... năm. 
Nơi nhận: Giám đốc 

sàn giao dịch bất động sản..... 
- Các bên giao dịch; (Ký tên, đóng dấu) 
- Sở Xây dựng (để b/c);  
- Lưu.  
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Phụ lục 5 

Nội dung thông tin về bất động sản khi đưa lên sàn giao dịch bất động sản 
(Hình thức trình bày do các sàn tự lựa chọn) 

 
1. Loại bất động sản:  

Nêu cụ thể loại bất động sản: căn hộ chung cư, biệt thự, nhà liền kề hay 
nhà vườn..; văn phòng, cửa hàng, siêu thị, chợ, khách sạn, nhà nghỉ hay nhà 
trọ..; hạ tầng khu công nghiệp hay nhà xưởng, nhà máy, kho, bãi..; loại đất (đất 
ở, đất KCN, đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh...).  

2. Vị trí bất động sản:  

a) Đối với nhà ở, công trình xây dựng..: nêu cụ thể số nhà, ngách, ngõ 
(hẻm), đường phố (thôn), phường (xã), quận (huyện), thành phố (tỉnh);  

b) Đối với nhà chung cư: (ghi căn hộ số, tầng số, nhà chung cư số, khu đô 
thị, phường, quận, thành phố); 

c) Đối với bất động sản hình thành trong tương lai: (ghi: lô đất, biệt thự 
số, căn hộ số, chung cư số, dự án, khu đô thị, phường, quận, thành phố. Khuyến 
khích có sơ đồ vị trí kèm theo). 

3. Thông tin về quy hoạch: 
a) Quy hoạch chi tiết của dự án hoặc mô hình. 
b) Thông tin liên quan đến bất động sản (tình hình giải phóng mặt bằng, 

hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội… (nếu có). 

4. Quy mô, diện tích của bất động sản: 
   a) Đối với nhà ở, nhà chung cư: (ghi: tổng diện tích đất, diện tích xây 
dựng, tổng diện tích sàn, số tầng …). 
   b) Đối với  đất: (ghi: tổng diện tích đất, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng 
đất, số tầng được phép xây dựng…). 
  c) Đối với hạ tầng khu công nghiệp: (ghi: tổng diện tích đất, mật độ xây 
dựng, diện tích xây dựng, diện tích giao thông, đất cây xanh, diện tích công trình 
công cộng…). 

5. Đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của bất động sản: 

(nêu cụ thể: kết cấu công trình, móng, khung, tường, sàn, mái; công năng 
sử dụng bất động sản theo thiết kế ban đầu; ảnh chụp toàn cảnh công trình tại thời 
điểm giới thiệu (nếu có); cấp, hạng công trình, năm xây dựng, chất lượng hiện 
tại…). 

6. Thực trạng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (điện, cấp thoát nước, thông 
tin liên lạc, giao thông, nhà trẻ, trường học, chợ, bệnh viện…). 
 

7. Tình trạng pháp lý của bất động sản, nêu tình hình hồ sơ, giấy tờ về 
quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản và giấy tờ có liên quan đến việc tạo 
lập bất động sản; lịch sử về sở hữu, sử dụng bất động sản (nếu có). 
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8. Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có): 

 
9. Giá bán, giá chuyển nhượng, giá cho thuê:  

 
10. Quyền và lợi ích của người có liên quan: 

 
11. Các thông tin liên quan đến chủ đầu tư, chủ sở hữu, chủ sử dụng bất 

động sản và các thông tin khác (nếu có).    
  
 Ghi chú: Đối với bất động sản của các tổ chức, cá nhân không kinh doanh bất 
động sản thì nội dung thông tin do chủ sở hữu, chủ sử dụng và sàn giao dịch lựa 
chọn.     
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Phụ lục 6 

(Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ môi giới; định giá) 
 
 
  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 
 

                                                                
                                                             ……, ngày……tháng……năm…… 
 

 
 
(ảnh 
4x6)  

 

Đơn đăng ký cấp chứng chỉ môi giới (Định giá) 
 

 
 

Kính gửi: Sở Xây dựng……………………………………. 
 
1. Tên cá nhân: 
2. Ngày, tháng, năm sinh: 
3. Nơi sinh: 
4. Quốc tịch: 
5. Số chứng minh thư (hoặc hộ chiếu và giấy phép cư trú): 
6. Địa chỉ thường trú: 
7. Trình độ chuyên môn: 
 - Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp. 
 - Chứng nhận hoàn thành khoá học đào tạo về môi giới (định giá) bất 
động sản  do ……..tổ chức….. (bảo sao). 
 Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề 
trong hoạt động theo đúng chứng chỉ  được cấp và tuân thủ các quy định của 
pháp luật có liên quan. 
 
Xác nhận của UBND xã, phường 
nơi cư trú  (hoặc cơ quan, đơn vị 

công tác) 
 

 Người làm đơn 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 7 

(Mẫu kết quả thẩm định hồ sơ cấp chứng chỉ môi giới, định giá) 
 

Sở xây dựng….. 

Bộ phận Quản lý thị trường BĐS
 

Số          : /SXD-BĐS 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                    ......, ngày....... tháng...... năm  
 

 
 kết quả thẩm định hồ sơ xin cấp chứng chỉ mội giới 

 (Định giá) bất động sản  

 
- Họ và tên người xin cấp chứng chỉ: 
- Ngày sinh: 
- Địa chỉ thường trú : 
- Chứng minh thư (hộ chiếu) số: 
- Tên cơ sở đào tạo: 
- Địa chỉ cơ sở đào tạo: 
- Hồ sơ  gồm có: 

          ..................................................... 
     ..................................................... 
- Kết quả kiểm tra hồ sơ:  Đủ điều kiện cấp chứng chứng chỉ (Hay không 

đủ điều kiện cấp chứng chỉ) 
............................................................................................................................ 

 
-  Kết luận: Đề nghị giám đốc sở Xây dựng ký quyết định cấp chứng chỉ môi 
giới (hoặc định giá) Bất động sản cho ..................................................... 

 
  
 
 
 
 

 Phòng (hoặc Bộ phận) quản lý thị trường bất 
động sản 
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Phụ lục 8 

Mẫu quyết định của giám đốc Sở Xây dựng cấp chứng chỉ môi giới, định giá 
bất động sản 

 
UBND tỉnh... 
Sở xây dựng  

Số          : /QĐ-SXD 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                  …....., ngày …… tháng…….. năm ….. 

 

 
Quyết định của Giám đốc Sở Xây dựng  

V/v: công nhận chứng chỉ hành nghề môi giới (định giá) bất động sản 

 

Giám đốc Sở Xây dựng 

- Căn cứ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Kinh doanh BĐS; 

- Căn cứ Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 

về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý điều hành sàn 

giao dịch bất động sản. 

- Xét đề nghị của ……………..  tại  kết quả kiểm tra hồ sơ xin cấp chứng 

chỉ môi giới (định giá) số ... ngày ...tháng... năm...., 

 

Quyết định: 

Điều 1. Công nhận các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này 

đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới (định giá) bất động sản 

trên địa bàn tỉnh (thành phố)... 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. các Sở, Ban ngành có liên 

quan,  cá nhân được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:        Giám đốc   
- Như Điều 2;         (Ký tên; đóng dấu) 
- UBND tỉnh… (để b/c);  
- Bộ Xây dựng (để b/c);  
- Lưu.  
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Phụ lục 9 

Mẫu báo cáo của Sở Xây dựng gửi Bộ Xây dựng về danh sách cá nhân đã  
được cấp chứng chỉ môi giới, định giá (6 tháng 1 lần) 

 
UBND tỉnh... 

Sở xây dựng 

Số          : /BC-SXD 

       Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                   ............., ngày …….  tháng …… năm  
 

 
Báo cáo  

Tình hình cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản trên địa bàn tỉnh 

 (thành phố) từ ngày 01/01/2008 đến 31/5/2008 

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng   

  

Thực hiện Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản và 

Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về Ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức môi 

giới, định giá bất động sản và quản lý sàn giao dịch bất động sản. 

   

Sở Xây dựng.... tổng hợp báo cáo danh sách cá nhân đã được cấp chứng 

chỉ môi giới, định giá bất động sản , danh sách cá nhân bị thu hồi chứng chỉ và 

cấp lại chứng chỉ với các nội dung sau: 

I. Danh sách cá nhân đã được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động 

sản: 
STT Họ và 

tên 
Năm 
sinh   

Nơi đăng ký 
hộ khẩu 

thường trú 

Cơ sở đào 
tạo 

Số  chứng chỉ  Ngày cấp 
chứng 

chỉ 
        
        
        
       
       

 

Một số kiến nghị (nếu có): 
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Sở Xây dựng tỉnh (thành phố)…. tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng, UBND 

tỉnh... về việc triển khai thực hiện Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 

31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Chương trình khung..... trên địa bàn 

tỉnh (thành phố)........./. 

 
Nơi nhận: Giám đốc 
- Như trên; (Ký tên, đóng dấu) 
- Lưu SXD.  
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Phụ lục 10 

Mẫu văn bản các cơ sở đào tạo về môi giới, định giá, quản lý sàn giao dịch 
bất động sản gửi Sở Xây dựng địa phương trước khi đào tạo để theo dõi cấp 

chứng chỉ  
 

 Tên đơn vị đào tạo 

Số ...........  

       Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                    ..........., ngày ……… tháng …….  năm  
 

 
Báo cáo  

 Về tổ chức đào tạo môi giới, định giá, quản lý sàn giao dịch bất động sản 

 

Kính gửi : Sở Xây dựng .........................  

Thực hiện Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản và 

Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về Ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức môi 

giới, định giá bất động sản và quản lý sàn giao dịch bất động sản. 

   

Đơn vị ..............................được Bộ Xây dựng cho phép tổ chức đào tạo 

môi giới, định giá, quản lý sàn giao dịch bất động sản tại  .............................. 

Đơn vị ...................................xin báo cáo Sở Xây dựng ....................biết 

để quản lý và cấp chứng chỉ cho học viên sau khi hoàn thành khoá học. 

Từng khoá học đơn vị .................. sẽ gửi danh sách học viên đã được cấp 

chứng nhận hoàn thành khoá đào tạo về môi giới, định giá, quản lý sàn giao dịch 

bất động sản tại địa phương để Sở xây dựng có cơ sở để xét cấp chứng chỉ cho 

học viên./. 

 
Nơi nhận: Giám đốc 
- Như trên; (Ký tên, đóng dấu) 
- Lưu.  
  
  
  
 
 


	Sàn giao dịch BĐS.....
	  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	                    Hà Nội, ngày         tháng         năm 200


	Sở xây dựng…..
	Bộ phận Quản lý thị trường BĐS
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	                    ......, ngày....... tháng...... năm 
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