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Kính gửi: Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Phát triển Gia Cư 

 

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 108/2022/CV-GC ngày 05/9/2022 
của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Phát triển Gia Cư (gọi tắt là Công ty 
Gia Cư) đề nghị hướng dẫn điều kiện, thủ tục ký hợp đồng mua bán nhà, công 
trình xây dựng có sẵn tại chung cư C4 thuộc dự án Khu nhà ở Gò Sao, phường 
Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Dự án). Sau khi nghiên 
cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

Theo Văn bản số 108/2022/CV-GC ngày 05/9/2022 và các tài liệu gửi 
kèm thì tòa chung cư C4 nằm trong Dự án đã được Sở Tài nguyên và Môi 
trường thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 971808 (số vào sổ cấp GCN: 
CT 06224) ngày 06/4/2011; Dự án được UBND thành phố Hồ Chí Minh chấp 
thuận đầu tư tại Quyết định số 5013/QĐ-UBND ngày 25/11/2019, được Sở Xây 
dựng thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy phép xây dựng số 77/GPXD ngày 
19/6/2020 và Giấy phép xây dựng số 126/GPXD ngày 15/10/2020, được Phòng 
Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an thành phố Hồ Chí Minh nghiệm thu về 
PCCC tại Văn bản số 449/PC07-Đ2 ngày 11/8/2022, được Cục Công tác phía 
Nam thuộc Bộ Xây dựng thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn 
thành công trình xây dựng tại Thông báo số 437/CPN-QLXD/HT ngày 
30/8/2022. 

Tại Khoản 18 Điều 3 của Luật Nhà ở năm 2014 quy định: “Nhà ở có sẵn 
là nhà ở đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng”. 

Tại Khoản 3 Điều 3 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy 
định: “Nhà, công trình xây dựng có sẵn là nhà, công trình xây dựng đã hoàn 
thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng”. 

Tại Khoản 1 Điều 9 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy 
định: “Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện 
sau đây:  

a) Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất 
trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng 



có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thì chỉ cần có giấy chứng 
nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;  

b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công 
trình xây dựng gắn liền với đất;  

c) Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án”.  

Theo đó, trường hợp Công ty đã hoàn thành việc xây dựng nhà, công trình 
xây dựng và nhà, công trình xây dựng đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng theo 
quy định của pháp luật về xây dựng, có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất 
theo quy định của pháp luật về đất đai và đáp ứng các điều kiện quy định nêu 
trên thì được xác định là nhà ở, công trình xây dựng có sẵn và được đưa vào 
kinh doanh theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. 

Đề nghị Công ty Gia Cư đối chiếu trường hợp Dự án của mình với các 
quy định của pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản để thực hiện bán 
nhà ở, công trình xây dựng có sẵn tại Dự án theo đúng quy định của pháp luật. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời Văn bản số 108/2022/CV-GC 
ngày 05/9/2022 của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Phát triển Gia Cư. 
Đề nghị Công ty nghiên cứu, thực hiện đúng quy định của pháp luật./. 
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