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THÁNG 12/2020
Chào mừng đến với bản Cập nhật pháp luật
hàng tuần của BLawyers Vietnam, một bản
cập nhật các tin tức pháp lý cho những ai
quan tâm đến các chính sách và quy định của
pháp luật mới nhất của Việt Nam

Trong bản cập nhật tuần này, BLawyers
Vietnam sẽ cung cấp đến bạn 03 nội dung
sau đây:

1. Một số điểm mới nổi đáng chú ý của
Luật Cư trú 2020;

2. Một vài nội dung nổi bật của Luật Thỏa
thuận quốc tế 2020; và
3. Điều kiện của bất động sản (“BĐS”)
hình thành trong tương lai được đưa vào
kinh doanh.

MỘT SỐ NỘI DUNG NỔI BẬT CỦA
LUẬT THỎA THUẬN QUỐC TẾ 2020
Vào ngày 13/11/2020, Quốc hội Việt Nam đã thông qua
Luật Thỏa thuận quốc tế số 70/2020/QH14, có hiệu lực
thi hành kể từ ngày 01/7/2021. Trong đó có một số nội dung
nổi bật sau đây:
Thỏa thuận quốc tế là thỏa thuận bằng văn bản về hợp tác quốc tế
giữa bên ký kết Việt Nam trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn của mình với bên ký kết nước ngoài, không làm
phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo pháp luật quốc tế.
Thỏa thuận quốc tế không phải là điều ước quốc tế, đồng thời
không được sử dụng tên gọi đặc thù của điều ước quốc tế,
bao gồm công ước, hiệp ước, định ước, hiệp định.
Thỏa thuận quốc tế phải có một văn bản bằng tiếng Việt. Nếu có
thỏa thuận khác giữa các bên, bên Việt Nam có trách nhiệm
dịch thỏa thuận quốc tế này sang tiếng Việt.
Đáng chú ý, đối với Bên ký kết nước ngoài, ngoại trừ các
cơ quan, tổ chức thuộc nhà nước, chính phủ nước ngoài,
đối tượng ký kết còn bao gồm cá nhân nước ngoài, tổ chức,
pháp nhân thành lập theo quy định pháp luật nước ngoài hoặc
tổ chức quốc tế khác.

ĐIỀU KIỆN CỦA BĐS HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI
ĐƯỢC ĐƯA VÀO KINH DOANH

Bộ Xây dựng ban hành Công văn số 5553/BXD-QLN đề ngày 18/11/2020 hướng dẫn quy định về điều kiện
của BĐS hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh liên quan đến giấy tờ về quyền sử dụng đất
với nội dung sau đây:
Một trong những điều kiện của BĐS hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh là phải có giấy tờ về
quyền sử dụng đất xác định theo quy định của pháp luật đất đai:
•

Đối với trường hợp Nhà nước giao đất thì phải có quyết định giao đất;

•

Đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất thì phải có hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất; hoặc

•

Đối với trường hợp không được Nhà nước cho thuê đất hoặc giao đất, người đang sử dụng đất ổn định
phải được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Về trách nhiệm của chủ đầu tư dự án BĐS, bên bán nhà có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính với
Nhà nước theo quy định của pháp luật. Đồng thời, nghiêm cấm hành vi không thực hiện hoặc thực hiện
không đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.
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MỘT SỐ ĐIỂM MỚI ĐÁNG CHÚ Ý CỦA
LUẬT CƯ TRÚ 2020

Luật Cư trú số 68/2020/QH14 được Quốc hội thông qua vào ngày 13/11/2020 với 7 chương và
38 điều, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 với một số điểm mới đáng chú ý như sau:
Thông tin về cư trú phải được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú
theo quy định của pháp luật. Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như
giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú cho đến hết ngày 31/12/2022.
Không còn điều kiện riêng khi nhập hộ khẩu các thành phố trực thuộc trung ương. Công dân được
đăng ký thường trú tại một số chỗ ở hợp pháp nếu đáp ứng các điều kiện luật định trong các
trường hợp sau đây:
•

Chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình;

•

Chỗ ở không thuộc quyền sở hữu của mình nếu được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó
đồng ý;

•

Chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ;

•

Cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo có công trình phụ trợ là nhà ở;

•

Cơ sở trợ giúp xã hội khi được người đứng đầu cơ sở đó đồng ý hoặc chỗ ở của hộ gia đình
nhận chăm sóc, nuôi dưỡng khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý đối với những
người được chăm sóc, nôi dưỡng, trợ giúp; hoặc

•

Phương tiện đối với người sinh sống, làm nghề lưu động trên các phương tiện đó.
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