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1. Định nghĩa

Là việc chủ đầu tư chuyển nhượng cho chủ đầu tư khác:

• một phần hoặc toàn bộ dự án;

• để tiếp tục đầu tư kinh doanh khi đáp ứng đủ những điều kiện theo luật định.
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Nhà đầu tư A

Nhà đầu tư B

Đầu tư tạo lập để kinh doanh

Chuyển nhượng dự án:

Cần có sự đồng ý của

CQNN có thẩm quyền.

Tiếp tục thực hiện dự án



2. Điều kiện chung đối với dự án

• Không bị thay đổi mục tiêu và nội dung sau khi chuyển nhượng.

• Đã được CQNN có thẩm quyền phê duyệt, đã có quy hoạch chi

tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt.

• Dự án, phần dự án chuyển nhượng đã hoàn thành việc bồi

thường, giải phóng mặt bằng.

• Không có tranh chấp về QSDĐ, không bị kê biên để bảo đảm thi

hành án hoặc để chấp hành quyết định của CQNN có thẩm quyền.

• Không có quyết định thu hồi đất, dự án của CQNN có thẩm quyền;

nếu có vi phạm trong quá trình triển khai dự án thì chủ đầu tư phải

chấp hành xong quyết dịnh xử phạt.

• Trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết

cấu hạ tầng thì phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ

thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt.
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3. Điều kiện chung đối với chủ đầu tư

• Đã có GCN về QSDĐ đối với toàn bộ hoặc

phần dự án chuyển nhượng.

• Đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan

đến đất đai của dự án.

• Phải là doanh nghiệp kinh doanh BĐS.

• Có đủ năng lực tài chính.

• Cam kết tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng,

kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật,

bảo đảm tiến độ, nội dung dự án.
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a. Chủ đầu tư chuyển nhượng

b. Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng



4. Điều kiện chuyển nhượng đối với dự án PPP  
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4.1. Yêu cầu với việc chuyển nhượng

• Không được làm thay đổi việc thực hiện hợp đồng dự án PPP đã ký kết;

• Tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan;

• Được cơ quan ký kết hợp đồng chấp thuận;

• Có sự thỏa thuận của bên cho vay và các thành viên trong liên danh trong

trường hợp là nhà đầu tư liên danh.

4.2. Yêu cầu với bên chuyển nhượng

• Đã hoàn thành xây dựng công trình đối với dự án có

cấu phần xây dựng; hoặc

• Đã chuyển sang giai đoạn vận hành đối với dự án

không có cấu phần xây dựng.



4. Điều kiện chuyển nhượng đối với dự án PPP  
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4.3. Yêu cầu với bên nhận chuyển nhượng

• Không bị hạn chế quyền được nhận chuyển

nhượng theo quy định của pháp luật;

• Có năng lực tài chính, quản trị để thực hiện hợp

đồng dự án PPP và các hợp đồng có liên quan;

• Cam kết tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa

vụ của bên chuyển nhượng theo quy định tại hợp

đồng dự án PPP và các hợp đồng có liên quan.



5. Thẩm quyền cho phép chuyển nhượng dự án BĐS
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Thẩm quyền thực hiện theo

quy định của Luật Đầu tư 2020.

Dự án bất động sản:

• được chấp thuận nhà đầu tư;

• hoặc được cấp GCN đăng ký đầu tư theo Luật Đầu tư.

thuộc trường hợp trên
không thuộc

trường hợp trên

• UBND cấp tỉnh: đối với dự án do

UBND cấp tỉnh quyết định việc đầu tư.

• Thủ tướng Chính phủ: đối với dự án

do Thủ tướng Chính phủ quyết định

việc đầu tư.



1 2 3

Nôp hồ sơ

Cơ quan nhận

hồ sơ lấy ý kiến, 

báo cáo các cơ

quan chuyên

ngành

Ra kết quả cho

phép chuyển

nhượng

Ký kết hợp đồng

chuyển nhượng

và bàn giao dự
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6. Chuyển nhượng dự án do UBND cấp tỉnh quyết định
việc đầu tư
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a. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

b. Quy trình chuyển nhượng

• Sở xây dựng: đối với dự án khu đô thị

mới, dự án phát triển nhà ở.

• Sở quản lý chuyên ngành do UBND

cấp tỉnh quy định: đối với các loại dự án

BĐS khác.



UBND cấp tỉnh lấy ý kiến:

- Bộ Xây dựng

- Bộ KH và ĐT

- Bộ Tài chính

- Bộ TN và MT

- Bộ quản lý chuyên ngành

- Tổ chức thẩm định

45 ngày

Báo cáo
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7. Chuyển nhượng dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết
định việc đầu tư

a. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

b. Quy trình chuyển nhượng

: UBND cấp tỉnh nơi có dự án.

Nộp hồ

sơ

Nhận đủ hồ

sơ hợp lệ

Thủ tướng Chính

phủ quyết định
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PHÁP LUẬTMỚI

THEO TUẦN
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ĐẦU TƯ

• Nghị định 28/2021/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo

phương thức đối tác công tư

(Ngày hiệu lực: 26/03/2021)

• Nghị định 29/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng

quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư

(Ngày hiệu lực: 26/03/2021)

• Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư

(Ngày hiệu lực: 02/04/2021)

• Nghị định 35/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

(Ngày hiệu lực: 30/03/2021)
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TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

• Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Bộ Tài

chính ban hành

(Ngày hiệu lực: 29/03/2021)

• Thông tư 01/2021/TT-NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ

tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

(Ngày hiệu lực: 31/03/2021)

• Thông tư 02/2021/TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ

của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối do Ngân hàng Nhà nước

Việt Nam ban hành

(Ngày hiệu lực: 01/04/2021)
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HÀNH CHÍNH – TƯ PHÁP

• Nghị định 21/2021/NĐ-CP quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện

nghĩa vụ.

(Ngày hiệu lực: 19/03/2021)

• Nghị định 25/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 41/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức và

hoạt động thanh tra Công an nhân dân.

(Ngày hiệu lực: 26/03/2021)

• Nghị định 30/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở.

(Ngày hiệu lực: 26/03/2021)

• Nghị định 37/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 137/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Căn

cước công dân

(Ngày hiệu lực: 30/03/2021)

• Thông tư 01/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 30/2016/TT-BTC quy định về giám định

tư pháp trong lĩnh vực công thương do Bộ Công thương ban hành

(Ngày hiệu lực: 02/04/2021)
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GIAO THÔNG – XÂY DỰNG

• Nghị định 50/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp

đồng xây dựng

(Ngày hiệu lực: 02/04/2021)

DOANH NGHIỆP

• Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch

và Đầu tư ban hành.

(Ngày hiệu lực: 23/03/2021)

LAO ĐỘNG

• Nghị định 23/2021/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 37 và Điều 39 Luật Việc làm về

trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

(Ngày hiệu lực: 22/03/2021)



Thank You!

0912.254.860

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà HH Office, Số 15
Ngõ 293 Khuất Duy Tiến, Phường Trung
Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam.
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