
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 

TẠP CHÍ LUẬT HỌC SỐ 11/2021 88 

 

 

 
 

 

NGUYỄN THỊ KHÁNH NGÂN * 

Tóm tắt: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất (giấy chứng nhận) không chỉ có vai trò quan trọng đối với bên mua và bên bán căn hộ 

chung cư mà còn có vai trò quan trọng trong quản lí nhà nước. Tuy nhiên, hiện nay số lượng các căn 

hộ chung cư chưa được cấp giấy chứng nhận cũng như các tranh chấp, khiếu kiện giữa bên mua căn 

hộ và bên bán liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận vẫn còn xảy ra rất nhiều trên thực tế. Bài viết 

phân tích các quy định của pháp luật về cấp giấy chứng nhận cho bên mua căn hộ chung cư thuộc dự 

án xây dựng nhà ở thương mại như: điều kiện để bên mua được cấp giấy chứng nhận và nghĩa vụ làm 

thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho bên mua; đồng thời nghiên 

cứu tình hình thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận cho bên mua căn hộ chung cư trên thực 

tế, từ đó chỉ ra các bất cập của quy định pháp luật và đề xuất các kiến nghị hoàn thiện pháp luật nhằm 

góp phần đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận. 
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LEGAL PROVISIONS ON ISSUANCE OF CERTIFICATE OF LAND USE RIGHT, HOUSE 

AND LAND-ATTACHED PROPERTY OWNERSHIP FOR APARTMENT BUYER 

Abstract: The issuance of certificates of land use rights, houses and other land-attached property 

ownership (certificates) plays an important role not only to the buyers and sellers in apartment 

transactions but also to state governance. However, at present, the number of apartments sold  

without certificates, as well as lawsuits between the disputing parties arising from the issuance of 

certificates are still many in reality. The article analyzes legal provisions on granting certificates to 

buyers of apartments in the projects of commercial housing construction such as conditions of 

granting certificates for the buyer and their obligations in the procedural process of requiring a 

certificate to be issued by  competent authorities. Simultaneously, the practice of procedural implementation 

for granting certificates to the buyer of an apartment is studied in reality.  Thereby, the article also 

points out shortcomings in the legal regulations and proposes recommendations to improve the law in 

contribution to accelerating the certification progress. 
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