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Kính gửi: Công ty Cổ phần Trần Thái Cam Ranh
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 118/2019/CV/TTCR ngày 18/6/2019
của Công ty Cổ phần Trần Thái Cam Ranh đề nghị cho ý kiến về việc tổ chức,
cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu bất động
sản du lịch nghỉ dưỡng. Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý nhà và thị trường bất
động sản - Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Theo quy định tại Điều 1 của Luật Du lịch năm 2017 thì các nội dung
về “tài nguyên du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và hoạt động du lịch; quyền,
nghĩa vụ của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, cơ quan, tổ
chức, cá nhân khác, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến du lịch; quản
lý nhà nước về du lịch” thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Du lịch; theo quy
định tại Khoản 12 Điều 3 của Luật Du lịch 2017 thì: Cơ sở lưu trú du lịch là nơi
cung cấp dịch vụ phục vụ nhu cầu lưu trú của khách du lịch; theo quy định tại
Điều 48 của Luật Du lịch 2017 thì các loại cơ sở lưu trú du lịch bao gồm: Biệt
thự du lịch và Căn hộ du lịch. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Luật Nhà ở
2014 thì: Nhà ở là công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các nhu
cầu sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân.
Như vậy, theo các quy định pháp luật nêu trên thì biệt thự du lịch và căn
hộ du lịch là cơ sở lưu trú du lịch theo quy định của Luật Du lịch, không phải là
nhà ở nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về nhà ở.
2. Về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước
ngoài mua nhà, công trình xây dựng tại Việt Nam
Tại Khoản 2 Điều 14 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 chỉ quy
định: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài được
thuê các loại bất động sản để sử dụng; được mua, thuê, thuê mua nhà ở theo
quy định của pháp luật về nhà ở. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng
để sử dụng làm văn phòng làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo
đúng công năng sử dụng của nhà, công trình xây dựng đó. Theo quy định tại
Khoản 4 Điều 4 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì: Tổ chức, cá nhân

có quyền kinh doanh bất động sản tại khu vực ngoài phạm vi bảo vệ quốc
phòng, an ninh theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước
có thẩm quyền phê duyệt.
Như vậy, theo các quy định của pháp luật nêu trên thì không có quy định
về việc cá nhân nước ngoài được mua nhà, công trình xây dựng không phải là
nhà ở; mà chỉ quy định về việc: người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức,
cá nhân nước ngoài được thuê các loại bất động sản để sử dụng; được mua, thuê,
thuê mua nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở. Người Việt Nam định cư
ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được mua, thuê mua nhà,
công trình xây dựng để sử dụng làm văn phòng làm việc, cơ sở sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ theo đúng công năng sử dụng của nhà, công trình xây dựng đó.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời văn bản số 118/2019/CV/TTCR
ngày 18/6/2019 của Công ty Cổ phần Trần Thái Cam Ranh. Đề nghị Quý Công ty
nghiên cứu, thực hiện./.
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