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Kính gửi:  - Thủ tướng Chính phủ 
     - Bộ Xây dựng 
      - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh   

Năm 2020, mặc dù phải chịu tác động nặng nề của đại dịch CoViD-19 làm đứt gãy 
chuỗi cung ứng toàn cầu và cuộc chiến tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn, nhưng trên 
cơ sở kiểm soát, ứng phó hiệu quả đại dịch, nước ta đã giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và 
đảm bảo được an sinh xã hội; tăng trưởng GDP đạt 2,91%(là nước duy nhất trong 06 nền 
kinh tế lớn nhất của khối ASEAN đạt tăng trưởng dương);chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chỉtăng 
3,23%(thành phố Hồ Chí Minh, GRDP chỉ tăng 1,39%, thấp nhất trong nhiều năm qua; 
riêngCPI chỉ tăng2,78%). 

Thị trường bất động sản cả nước và thành phố Hồ Chí Minh vốn đã gặp rất nhiều khó 
khăn kể từ cuối năm 2015, nhất là trong 03 năm gần đây vàđại dịch CoViD-19 đã tác động 
làm trầm trọng thêm các khó khăncủa thị trường bất động sản. Trong năm 2020, có thể 
chia làm 02 giai đoạn:(i) 07 tháng đầu năm 2020, thị trường bất động sản cũng bị khủng 
hoảng nghiêm trọng, nguồn cung dự án và sản phẩm nhà ở bị sụt giảm mạnh, giao dịch bị 
ngừng trệ; (ii) Kể từ tháng 08/2020 đến nay, thị trường đã dần phục hồi và tăng trở lại. 

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA)báocáođánh giá tình hìnhthị 
trường bất động sản năm 2020, dự báo thị trường bất động sản năm 2021;Kiến nghị các giải 
pháp nhằmphục hồi, phát triển thị trường bất động sảntheo hướng minh bạch, lành mạnh, ổn 
định và bền vững,đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các tầng lớp nhân dân, nhất là người có thu nhập 
trung bình, người có thu nhập thấp đô thị, cán bộ công chức nhà nước, cán bộ lực lượng vũ 
trang, công nhân lao động và người nhập cư trong trạng thái bình thường mới hậu đại dịch 
CoViD-19. 

I. Đánh giá tình hình thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh năm 2020: 
1/- Đánh giá tổng quát tình hình phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh năm 

2020: 
(1) Thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 về cơ bản vẫn giữ được 

sự phát triển ổn định, không bị đóng băng, cũng không bị “bong bóng”, nhưng tiếp tục 
bị thiếu hụt nguồn cung dự án và nguồn cung sản phẩm nhà ở, nhất là rất thiếu nguồn 
cung sản phẩm nhà ở thương mại có giá vừa túi tiền, nhà ở thương mại giá thấpvà nhà ở 
xã hội(cả năm 2020, phân khúc nhà ở bình dân chỉ có 163 căn nhà, chỉ chiếm 1% trong 
tổng số nhà ở được phép huy động vốn bán nhà ở hình thành trong tương lai),làm ảnh 
hưởng đến việc đảm bảo an sinh xã hội về nhà ở cho đa số người dân có thu nhập trung bình, 
có thu nhập thấp đô thị, cán bộ công chức, cán bộ lực lượng vũ trang, công nhân lao động và 
người nhập cư. Đồng thời,đáng quan ngại làdấu hiệu biểu hiện thừa cung của phân khúc 
nhà ở cao cấp, do tỷ trọng nhà đầu tư thứ cấp trong phân khúc này chiếm tỷ lệ rất cao, trên 
dưới 60%. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------000-------- 
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(2) Năm 2020, thành phố đã phát triển được 8,87 triệu m2 sàn nhà ở, nâng tổng diện tích 
sàn nhà ở lên 190,73 triệu m2. Trong đó, nhà ở riêng lẻ do dân tự xây với diện tích 5,19 triệu 
m2 sàn, chiếm tỷ lệ 58,52% tổng diện tích sàn nhà ở xây dựng mới; Phát triển nhà ở theo dự 
án chỉ chiếm tỷ lệ 41,48% tổng diện tích sàn nhà ở xây dựng mới, với 52 dự án nhà ở có diện 
tích 3,68 triệu m2 sàn. Bình quân diện tích nhà ở của thành phố là 20,63 m2/người, tuy đạt 
mục tiêu đề ra, nhưng còn thấp hơn rất nhiều so với diện tích nhà ở bình quân của cả 
nước, 24 m2/người. 

(3) Hiệp hội nhận thấy, động lực chính trong phát triển nhà ở tại thành phố trong nhiều 
năm qua và hiện nay vẫn thuộc về khu vực cá nhân, hộ gia đình tự xây dựng nhà ở riêng 
lẻ, chiếm tỷ trọng đến 58,52%, trong lúc hoạt động phát triển nhà ở theo dự án tuy có xu 
thế tăng dần trong các năm qua, nhưng quy mô cũng còn thấp hơn, chỉ chiếm tỷ trọng 
41,48%trong năm 2020. 

(4) Kết quả hoạt động phát triển nhà ở trên đây cho thấy, xu thế phát triển đô thị tại 
thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn theo kiểu “vết dầu loang”và thấp tầng, chưa đạt được 
mục tiêu, yêu cầu về đô thị hóa và phát triển đô thị; Chưa đảm bảo được nguyên tắc “sử 
dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường” (quy định tại Khoản 2 Điều 6 Luật Đất 
đai); Chưa đạt được yêu cầu đối với phát triển nhà ở “đối với đô thị loại đặc biệt (Hà Nội, 
thành phố Hồ Chí Minh), loại 1 và loại 2 thì chủ yếu phát triển nhà chung cư” (quy định tại 
Khoản 4 Điều 14 Luật Nhà ở); Chưa hình thành được nhiều đô thị vệ tinh có mật độ dân số 
tập trung (như khu đô thị Phú Mỹ Hưng và cả tại các khu đô thị mới thuộc các tỉnh lân cận 
thành phố Hồ Chí Minh). Nên với thực trạng hiện nay, sẽ khó kết nối hạ tầng, đặc biệt là kết 
nối hệ thống giao thông có sức chở lớn như metro, monorail, xe buýt... vì Nhà nước không 
thể có đủ nguồn lực tài chính để đầu tư, nếu thành phố cứ phát triển theo kiểu “vết dầu 
loang”, thấp tầng như hiện nay, cũng như khó thực hiện hiệu quả việc tái bố trí dân cư của 
thành phố. 

(5) Từ thực tế về tỷ lệ nhà ở thấp tầng rất lớn (có một số khu vực nhà lụp xụp, nhà 
trên và ven kênh rạch, nhà chung cư cũ) và với diện tích nhà ở bình quân đầu người thấp 
hơn diện tích nhà ở bình quân đầu người của cả nước, có thể nhận định, dư địa phát 
triển của thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh còn rất lớn, với tổng nhu cầu 
nhà ở rất cao trước mắt và cả trong trung hạn, dài hạn. 

2/- Đánh giá nguồn cung dự án nhà ở thương mại năm 2020: 
2.1)- Đánh giá nguồn cung dự án nhà ở thương mại: 
TheoSở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, cả năm 2020có 47 dự án nhà ở thương 

mại được chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư,tăng đáng 
kể so với năm 2019, như sau: 

- Chấp thuận chủ trương đầu tư 11 dự án(tăng 10 dự án so với năm 2019). 
- Công nhận chủ đầu tư 10 dự án(tăng 9 dự án so với năm 2019). 
- Chấp thuận đầu tư 26 dự án(tăng 10 dự án so với năm 2019). 
-Sở Xây dựng cũng đã có ý kiến chuyển đến Sở Kế hoạch Đầu tư, đề nghị chấp thuận 

chủ trương đầu tư 61 dự án (giảm 52 dự án), giảm 46% so với năm 2019, nhưng không có 
dự án nào được Sở Kế hoạch Đầu tư đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố ban hành “Quyết 
định chủ trương đầu tư” trong năm 2020.  

Nhìn chung, số lượng dự án nhà ở bị sụt giảm rất lớn so với năm 2017 là năm mà thị 
trường bất động sản tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua(với 130 dự án)vànăm 2018 
(với 122 dự án). 
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2.2)-Các “vướng mắc” chủ yếu: 
(1) Vướng mắc về thực hiện thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư” đối với dự án đầu 

tư, dự án nhà ở có quỹ đất hỗn hợp. 
(2)Vướng mắc do quy định dự án phải có 100% đất ở thì mới được chỉ định chủ đầu tư 

(quy định tại Khoản 2 Điều 22 và Khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở). 
(3)Vướng mắc trong việc xử lý các thửa đất thuộc diện Nhà nước quản lý nằm xen kẽ 

trong dự án. 
(4) Vướng mắcđối với các dự án đầu tư đã có “Quyết định chủ trương đầu tư”, 

nhưng“nhà đầu tư” không thể trình duyệt quy hoạch chi tiếttỷlệ 1/500, do“nhà đầu tư” không 
được coi là “chủ đầu tư”. 

(5)Vướng mắc về công tác xác định giá đất dự án, thẩm định giá đất để tính tiền sử 
dụng đất dự án nhà ở và cấp Giấy chứng nhận (sổ hồng) cho chủ đầu tư dự án nhà ở và người 
mua nhà bị kéo dài, thườngmất trên dưới 03 năm. 

(6) Vướng mắc docơ quan có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp phải nộp tiền sử 
dụng đất dự án nhà ở, thì mới được công nhận chủ đầu tư, mới được cấp Giấy phép xây 
dựng, trong lúc Luật Đất đai, Luật Xây dựng và Luật Kinh doanh bất động sản chỉ yêu 
cầu phải nộp tiền sử dụng đất dự án trước khi bán sản phẩm hoặc xin cấp Giấy chứng 
nhận (sổ đỏ), chứ không yêu cầu phải nộp tiền sử dụng đất rồi mới được khởi công xây 
dựng. 

(7) Vướng mắc trong xử lý chuyển tiếpđối với các dự án đầu tư, dự án nhà ở sử 
dụng quỹ đất có nguồn gốc đất công, do sắp xếp lại trụ sở làm việc, di dời nhà xưởng ô 
nhiễm(quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP). 

Một số vướng mắc (nêu trên) đã được giải quyết thông qua một số Văn bản Luật và 
Nghị định của Chính phủ trong năm 2020. 

2.3)- Nguyên nhân của các vướng mắc: 
(1)Trước hết là nguyên nhânbắt nguồn từ sự thiếu đồng bộ, thiếu tính liên thông của 

một số quy phạm pháp luật,như Trung ương đã nhận định “điểm nghẽn thể chế pháp luật” là 
một trong 03 điểm nghẽn của nền kinh tế. 

(2)Có nguyên nhân do nhận thức của cán bộ công chức nhà nước trong quá trình thực 
thi pháp luật, như trong thời gian qua, tại thành phố Hồ Chí Minh bị ách tắc, bị vướng về quy 
trình thủ tục đầu tư xây dựng đối với dự án nhà ở thương mại, thì các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương khác vẫn thực hiện bình thường, không vướng. 

(3) Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa xây dựngđược“quy trình thủ tục đầu 
tư xây dựng”phù hợp đối với dự án nhà ở thương mại, dự án nhà ở xã hội. 

3/- Tình hình huy động vốnsản phẩm nhà ở hình thành trong tương lainăm 2020: 
3.1)- Số lượng nhà ở (mới) đưa ra thị trường: 
Theo số liệuthống kê đủ 12 thángcủa năm 2020, Sở Xây dựng đã xác nhận đủ điều kiện 

để huy động vốn sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai của 31 dự án (giảm 16 dự án),giảm 
34% so với năm 2019,với tổng số 16.895 căn nhà, giảm 30,4% so với năm 2019 (Gồm có: 
15.275 căn hộ (1.023.269 m2 sàn xây dựng); 1.617 căn nhà thấp tầng (515.340 m2 sàn xây dựng) 
và 03 căn biệt thự (1.589 m2sàn xây dựng)).Tổng giá trị huy động vốn là 66.674 tỷ đồng (đã bao 
gồm VAT, chưa bao gồm 2% phí bảo trì).Trong đó, có 7.114 căn nhà thuộc phân khúc nhà ở 
cao cấp, chiếm tỷ lệ 42,1%, tăng 15,9%; Phân khúc nhà ở trung cấp có 9.618 căn chiếm tỷ lệ 
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56,9%, tăng 66,2%; Phân khúc nhà ở bình dân chỉ có 163 căn, chỉ chiếm tỷ lệ 1%, giảm đến 
98,6% so với năm 2019, theo Bảng so sánh và tỷ lệ tăng giảm sau đây: 

Số dự án và phân khúc nhà ở Năm 2019 Năm 2020 Tăng/Giảm 
Số dự án huy động vốn 47 31 - 34% 

Tổng số nhà ở (căn) 
 

24.286 16.895 - 30,4% 

Phân khúc nhà ở cao cấp (giá 
từ 40 triệu đồng/m2 trở lên) 

6.133 
(chiếm tỷ lệ 25,2%) 

7.114 
(chiếm tỷ lệ 42,1%) 

+ 15,9% 

Phân khúc nhà ở trung cấp (giá 
từ 20-40 triệu đồng/m2 căn hộ) 

5.787 
(chiếm tỷ lệ 23,8%) 

9.618 
(chiếm tỷ lệ 56,9%) 

+ 66,2% 

Phân khúc nhà ở bình dân (giá 
dưới 20 triệu đồng/m2 căn hộ) 

12.366 
(chiếm tỷ lệ 51%) 

163 
(chiếm tỷ lệ 1%) 

- 98,6% 

3.2)- Nhận xét: 
(1)Theo nghiên cứu của Hiệp hội, trên thực tế thì phân khúc nhà ở cao cấp có thể 

chiếm đến tỷ lệ khoảng 70%, chiếm thế áp đảo trên thị trường bất động sản năm 2020; 
Phân khúc nhà ở trung cấp chiếm khoảng trên dưới 25% tổng số nhà ở; Đáng quan ngại 
là phân khúc nhà ở bình dân chỉ có 163 căn nhà, chỉ chiếm 1% trong tổng số nhà ở được 
huy động vốn năm 2020. Đây là chỉ dấu cho thấy rõ sự“lệch pha” sản phẩm trên thị trường 
bất động sản, lệch về phân khúc nhà ở cao cấp. Trong lúc rất thiếu sản phẩm nhà ở 
thương mại có giá vừa túi tiền, nhà ở thương mại giá thấp, dẫn đến sự phát triển của thị 
trường bất động sản thiếu tính ổn định, bền vững. 

Sở dĩ có sự chênh lệch giữa số liệu thống kê của Sở Xây dựng với thực tế, bởi lẽ, khi 
trình dự án lên Sở Xây dựng, chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại thường kê khai mức giá 
bán thấp, nhưng đến khi huy động vốn bán nhà ở hình thành trong tương lai, thì chủ đầu tư 
bán nhà với mức giá cao hơn, thậm chí có mức giá nhà ở cao cấp. 

(2) Giá nhà vẫn tăng nóng trong năm 2020(Ví dụ: Giá căn hộ tại khu vực CBD của 
thành phố, kể cả khu đô thị Thủ Thiêm, tương đương khoảng 5.000-7.000 USD/m2; tại khu vực 
quận 9, khoảng trên dưới 2.000 USD/m2, tùy theo vị trí và đẳng cấp của dự án), do rất thiếu 
nguồn cung sản phẩm nhà ở trên thị trường và do các chủ đầu tư dự ánmuốn “tối đa hóa 
lợi nhuận”,nên đã đẩy giá làm cho giá nhàluôn cóxu thế tăng, nhất là trong lúc sức mua 
trên thị trường sơ cấp vẫnmạnh vàtỷ lệ hấp thụ của thị trường rất cao, bình quân lên đến 
70-80% qua các đợt mở bán các dự án nhà ở trong năm 2020. 

(3) Trong năm 2020, số lượng dự án nhà ở được phép huy động vốn tập trung nhiều 
nhất tại quận 2, quận 9(09 dự án mỗi quận), quận 7 (06 dự án). Có 09 quận, huyện có 01 
hoặc 02 dự án, gồm quận 1, quận 4, quận 12, Gò Vấp, Bình Thạnh, Bình Tân, Thủ Đức, Bình 
Chánh, Hóc Môn. Có 12 quận, huyện chưa có dự án huy động vốn, gồm quận 3, quận 5, quận 
6, quận 8, quận 10, quận 11, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Nhà Bè, Củ Chi, Cần Giờ. 

(4) Phân khúc bất động sản công nghiệp tăng trưởng mạnh trong năm 2020, nhằm 
đón đầu xu thế dịch chuyển dòng vốn đầu tư và tái cơ cấu chuỗi cung ứng vào nước ta. 

(5) Phân khúc thị trường bất động sản gặp khó khăn lớn trong năm 2020 là phân khúc 
bất động sản du lịch (condotel); mặt bằng nhà phố cho thuê kinh doanh thương mại, dịch 
vụ; nhà cho thuê (bao gồm cả căn hộ cho thuê, phòng trọ, nhà trọ). 

4/- Dư nợ tín dụng bất động sản năm 2020: 
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4.1)- Huy động vốn tiết kiệm: 
Mặc dù chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2020 cả nước tăng đến khoảng 3,23% và mặt 

bằng lãi suất gửi tiết kiệm năm 2020 thấp hơn năm 2019, nhưng tổng huy động vốn tiết kiệm 
năm 2020 trên địa bàn thành phố vẫn tăng, đạt khoảng 2,77 triệutỷđồng, trongđócó 2,43 
triệutỷđồngbằngtiền đồng, tăng 9% so với cuối năm 2019. Tuy là tốc độ tăng trưởng thấp 
hơn so với các năm trước, nhưng vẫn là mức tăng khá trong tình hình đại dịch CoViD-19 tác 
động. 

 
4.2)- Dư nợ tín dụng bất động sản và nợ xấu bất động sản: 
Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố năm 2020 đạt khoảng 2,48 

triệutỷđồng, tăngkhoảng 8% so với cuối năm 2019 (Mức tăng này thấp hơn năm 2019 - tăng 
10,65% - nhưng là mức tăng khá trong điều kiện bị tác động bởi CoViD-19). Trong đó, tín 
dụng trung dài hạn chiếm khoảng 52,2%, tăng khoảng 9,1%; tín dụng ngắn hạn chiếm 
47,78%, tăng 6,8% so với cuối năm 2019. Để hỗ trợ các doanh nghiệp chống chịu với đại dịch 
CoViD-19, lãi suất cho vay trung dài hạn năm 2020 chỉ ở mức 9,63%-10,03%/năm, thấp 
hơn so với lãi suất năm 2019. Tỷlệnợxấu chỉ khoảng 2,25% tổng dư nợ tín dụng, đảm bảo 
được an toàn tín dụng (nếu loại trừ nợ xấu của nhóm ngân hàng mua lại 0 đồng, thìtỷlệnợxấu 
chỉ chiếm 1,99%). 

Trong đó, dư nợ tín dụng của các Tập đoàn và doanh nghiệp bất động sản 
ướckhoảng 293.750 tỷđồng, chiếmkhoảng 13% tổng dư nợ tín dụng và tăng 5,9% so với 
cuối năm 2019 (tăng trưởng thấp hơn mức tăng dư nợ tín dụng bất động sản 9,14% của cả 
nước). Trong đó, nợ xấu tín dụng của doanh nghiệp bất động sản chiếm 2,7% tổng dư nợ 
bất động sản, caohơn tỷlệnợxấu 2,25% của tổng dư nợ tín dụng, tuy vẫn còn trong ngưỡng 
an toàn, nhưng có tiềm ẩn rủi ro khi đáo hạn khoản vay. 

Đáng quan ngại là trongsố 293.750 tỷđồngdưnợ tín dụng tiêu dùng, có khoảng 
42% được sử dụng vào các mục đích có liên quan đến lĩnh vực bất động sản, nhất là để kinh 
doanh bất động sản, tiềm ẩn rủi ro về an toàn tín dụng đối với các khoản vay này. 

Tỷtrọngtíndụng trung dài hạn cao hơn tín dụng ngắn hạn, cho thấy các dự án đầu tư có 
tính chất trung dài hạn, trong đó chủ yếu là các dự án bất động sản vẫn phụ thuộc và vẫn 
dựa chủ yếu vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng và nguồn vốn huy động từ khách hàng, 
do các kênh huy động vốn trung dài hạn từ thị trường chứng khoán, thị trường trái 
phiếu, các quỹ đầu tư bất động sản, các quỹ đầu tư tín thác bất động sản (REITS) chưa 
phát triển đầy đủ để đáp ứng nhu cầu vốn của thị trường. Đây là điều rất đáng quan 
ngại, vì có khả năng một số khoản vay tín dụng bất động sản có nguy cơ chuyển thành nợ 
xấu và thị trường bất động sản chưa đảm bảo phát triển ổn định và bền vững. 

4.3)- Kết quả thực hiện cho vay hỗ trợ nhà ở theogói 30.000 tỷđồngtrướcđây: 
Thực hiện chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở (gói 30.000 tỷđồng theoNghịquyết 02/NQ-

CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, kết thúc vào năm 2016), đến nay trên địa bàn thành phố 
Hồ Chí Minh chỉ còn dưnợ 2.872 tỷđồngvới 8.336 khách hàng. Trong đó, có 2 chủ đầu tư dự 
án nhà ở xã hội với dưnợ 118 tỷđồngvà 8.334 cá nhân, hộ gia đình còn dưnợ 2.754 tỷđồng. 

4.4)- Chương trình cho vay tạo lập nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh: 
  Từ năm 2006 đến nay, Quỹ phát triển nhà ở trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố 

Hồ Chí Minh đã thực hiện “Chương trình cho vay tạo lập nhà ở” cho các đối tượng chưa có 
nhà ở, là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ lực lượng vũ trang, cán bộ công 
đoàn…với hạn mức vốn vay giai đoạn đầu là 400 triệu đồng/suất và được nâng dần, hiện 
nay suất vay là 900 triệu đồng/suất, lãi suất vay 4,7%/năm, thời gian vay tối đa là 20 
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năm. Đến nay, đã có 5.087 khách hàng đượcvay 2.403 tỷđồng. Trong đó, năm 2019 đã 
giảingân 339 tỷđồng; Năm 2020, đãgiảingân 440 tỷđồng. 

Đây là chính sách hỗ trợ tín dụng cho vay tạo lập nhà ở rất tuyệt vời của thành phố Hồ 
Chí Minh với mức ưu đãi về suất vay, lãi suất, thời gian vay cao hơn cả chính sách ưu đãi 
về nhà ở xã hội hiện nay (tương tự như cách làm của một số nước phát triển thực hiện hỗ 
trợ tín dụng cho người mua căn nhà đầu tiên). 

Mặt hạn chế của chính sách này là độ bao phủ còn thấp, trong 16 năm qua, mới có 
5.087 người, chỉ bằng khoảng 1% lực lượng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ 
lực lượng vũ trang, cán bộ công đoàn của thành phố được hỗ trợ tín dụng cho vay tạo lập nhà 
ở, nên đa số đối tượng rất khó tiếp cận nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở này. 

5/- Phát hành trái phiếu doanh nghiệp bất động sản: 
Thị trường phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2020 tiếp tục tăng trưởng mạnh và 

có thể chia làm 02 giai đoạn: (i) 08 tháng đầu năm 2020 là giai đoạn bùng nổ phát hành trái 
phiếu doanh nghiệp; (ii) Kể từ ngày 01/09/2020, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã dần hạ 
nhiệt và đi vào xu thế ổn định hơn các năm trước đây. 

 Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành thành công trong 10 tháng đầu năm 
2020 đạt 350.883 tỷđồng, tăng 68,1% so cùng kỳ năm 2019. Các doanh nghiệp bất động sản 
đứng thứ 2 (sau ngành tài chính - ngân hàng) có giá trị phát hànhđạt 63.155 tỷđồng, 
chiếmtỷ trọng 19,4% tổng giá trị phát hành. Trong đó, có đến 12 Tập đoàn, doanh nghiệp bất 
động sản có tổng giá trị phát hành trái phiếutrên 3.000 tỷđồng/đơnvị (có 04 Tập đoàn bất động 
sản lớn có tổng giá trị trái phiếu từtrên 8.000-12.000 tỷđồng/đơnvị), lãisuất trái phiếu bất động 
sản thường có mức cao, trên 8%/năm, cá biệt có trái phiếu có lãi suất lên đến 18%/năm. 

Một số quan ngại đối với hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp bất động sản, 
như sau: 

(1) Tỷtrọngnhàđầu tư trái phiếu là cá nhân tăng mạnh, chỉ riêng tháng 07/2020 đã 
tăng lên mức 17,4%, cao hơn mức trung bình 9,2% của 06 tháng đầu năm 2020 và có 
khoảng hơn 50% nhà đầu tư cá nhân chọn mua trái phiếu doanh nghiệp bất động 
sản, nhưng hầu hết nhà đầu tư cá nhân chưa được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng đầu tư 
trái phiếu vốn là sân chơi của người chuyển nghiệp và thường đầu tư vào trái phiếu có lãi suất 
cao. 

(2) Rủi ro thường rơi vào thời điểm đáo hạn trái phiếu (trong khoảng trên dưới 5 
năm tới đây), nhất là đối với các trái phiếu cam kết trả lãi cao, mà doanh nghiệp hoạt 
động không hiệu quả, hoặc thiếu các biện pháp đảm bảo rủi ro cho nhà đầu tư. 

(3) Để tăng cường công tác quản lý thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Nghị định 
81/2020/NĐ-CP (có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2020) đã quy định chặt chẽ các điều kiện phát 
hành, nên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, trong đó có trái phiếu bất động sản sẽ được 
kiểm soát rủi ro và bảo vệ nhà đầu tư hiệu quả hơn trước đây. 

(4) Tuy nhiên, bất cập lớn nhất hiện nay là chưa có các tổ chức tư vấn uy tín (tương 
tự như Fitch Ratings) đánh giá, xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp, trong đó có doanh 
nghiệp phát hành trái phiếu, để đảm bảo minh bạch thông tin và góp phần bảo vệ nhà đầu tư 
trái phiếu. 

6/-Phát triển nhà ở xã hộitrong năm 2020: 
Theo Sở Xây dựng, trong năm 2020, đã xây dựng hoàn thành 04 dự án với 4.204 căn hộ, 

lũy kế từ năm 2016 đến năm 2020, thành phố Hồ Chí Minhđã xây dựng hoàn thành 15.177 
căn hộ, đạt 75,89% kế hoạch xây dựng 20.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2016 - 



 7

2020.Trên thị trường,rất thiếu nguồn cung dự án và căn hộ nhà ở xã hội,do các nguyên 
nhân sau:  

(1) Cơ chế chính sách nhà ở xã hội mặc dù đã có nhiều quy định mới, nhưng vẫn chưa 
đồng bộ và chưa sát thực tế, mà nguyên nhân trước hết làgần nhưchưa bố trí được nguồn vốn 
từ ngân sách nhà nước để tái cấp vốn, hoặc cấp bù lãi suất cho đối tượng hưởng chính sách 
nhà ở xã hội(Đến năm 2017, ngân sách nhà nước mới bố trí được 1.262 tỷ đồng cho Ngân 
hàng Chính sách xã hội; Tháng 04/2020, bố trí thêm được 3.000 tỷ đồng (trong đó, 1.000 tỷ 
đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội và 2.000 tỷ đồng cho Vietcombank, BIDV, Vietinbank, 
Agribank) để thực hiện chính sách nhà ở xã hội). 

(2) Chưa thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội 
trong giai đoạn 2015-2020 (Khoản 2 Điều 33 Nghị định 100/2015/NĐ-CP), dẫn đến chủ đầu tư 
dự án nhà ở xã hội phải vay với lãi suất thương mại, vừa làm hạn chế phát triển dự án nhà ở 
xã hội, vừa làm tăng giá thành nhà ở xã hội.  

(3) Chưa tạo được môi trườngđầu tư thông thoáng để khuyến khích khu vực tư nhân 
tham gia phát triển nhà ở xã hội. Rất đáng hoan nghênhlà trong nhiều năm qua,tại thành phố 
Hồ Chí Minh có hơn 10 Tập đoàn và doanh nghiệp bất động sản tư nhân tích cực tham 
gia đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hộibằng nguồn vốn tư nhân, tự tạo lập quỹ đất, 
không xin sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn, vướng 
mắc, nhiêu khê trong thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội. 

(4)Bên cạnh đó, một số quỹ đất sạch do Nhà nước quản lý được quy hoạch phát triển 
nhà ở xã hội nhưng lạibị“bỏ không” nhiều năm qua, do nhiều nguyên nhân, trong đó có 
nguyên nhân do chưa có tiêu chí đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư(điển hình là khu đất sạch 
khoảng 20 hađể phát triển nhà ở xã hội tại Khu công nghệ cao thành phố - SHTP). 

(5)Chưa thực hiện hiệu quả quy định của Luật Nhà ở yêu cầu “chủ đầu tư dự án xây 
dựng nhà ở thương mại phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội”(quỹ đất 20%, quy định tại Khoản 2 Điều 16 
Luật Nhà ở), để vừa tạo lập được quỹ đất nhà ở xã hội, vừabổ sung thêmnguồn vốn ngân sách 
nhà nước để thực hiện chính sách nhà ở xã hội. 

7/- Công tác cải tạo,xây dựng lại nhà chung cư cũ trong năm 2020:  
Theo Sở Xây dựng, thực hiện côngtác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũtrong năm 

2020đạt được một số kết quả khá tích cực, như đã hoàn thành di dời toàn bộ 6/15chung cư 
hư hỏng nặng, nguy hiểm (cấp D),với 333 hộ; di dời dở dang 5 chung cư với 206/560 hộ; đã 
hoàn thành tháo dỡ toàn bộ 4 nhà chung cư với quy mô 14.470 m2 sàn và đã lựa chọn được 
chủ đầu tư cho 11 dự án xây dựng lại nhà chung cư, chỉ còn 4dự án xây dựng lại nhà chung 
cư chưa lựa chọn được chủ đầu tư. 

Công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư(kết hợp với công tác chỉnh trang khu vực lân 
cận)vẫn còn nhiều vướng mắc, nhấtlà tại thành phố Hồ Chí Minh có khối lượng công việc rất 
lớn, rất cấp bách, trước hết là đối với 474 khu nhà chung cư cũ được xây dựng trước năm 
1975, trong đó có 15 nhà chung cư cấp D.  

Hiệp hội nhận thấy, có 08 vướng mắcchủ yếu làm cản trở công tác cải tạo, xây dựng lại 
nhà chung cư, như sau:  

(1)Vướng mắc lớn nhất trong công tác xây dựng lại nhà chung cư là quy định phải có 
100% chủ sở hữu nhà chung cư nhất trí phá dỡ nhà chung cư không thuộc loại nhà chung cư 
cấp D, thì quyết định này mới có giá trị (quy định tại Khoản 3 Điều 110 Luật Nhà ở). 

(2)Vướng mắc về lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng lại nhà chung cư cũ. 
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(3) Vướng mắc do chưa có quy định ưu đãi về “chỉ tiêu dân số”để đảm bảo tính khả thi 
của dự án và thu hút được nhà đầu tư.  

(4)Vướng mắc về cơ chế, chính sách tái định cư đối với chủ sở hữu nhà chung cư và 
các hộ khẩu ghép. 

(5)Vướng mắc về giá bán phần diện tích chênh lệch của căn hộ tái định cư với diện tích 
căn hộ cũ và giá bán căn hộ tái định cư cho hộ khẩu ghép. 

(6) Chưa có chính sách tín dụng ưu đãi đối với chủ sở hữu nhà chung cư và các hộ 
khẩu ghép đủ điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội, khi được hoán đổi, hoặc mua nhà tái 
định cư.  

(7)Pháp luật về nhà ở quy định miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án xây 
dựng lại nhà chung cư cũ, kết hợp chỉnh trang khu vực lân cận, nhưng chưa được thực thi 
trên thực tế. 

(8)Việc bãi bỏ hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) ảnh hưởng đến việc 
xã hội hoá, huy động nguồn lực xã hội để thực hiện các dự án xây dựng lại nhà chung cư, 
trong lúc ngân sách nhà nước có hạn. 

8/- Tình hình chuyển nhượng dự án nhà ở thương mại năm 2020: 
Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trong năm 2020, chỉ có 04 hồ sơ xin chuyển nhượng dự 

án, nhưng chỉ có 01 trường hợp chuyển nhượng dự án đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân 
thành phố (giảm 67% so với năm 2019). 

Hiệp hội nhận thấy, hoạt động chuyển nhượng dự án bất động sản, nhà ở thương mại vẫn 
tiếp tục gặp khó khăn, vướng mắc, do quy định pháp luật về điều kiện chuyển nhượng, chỉ 
cho phép chuyển nhượng dự án, hoặc một phần dự án khi chủ đầu tư đã có Giấy chứng 
nhận (sổ đỏ). Quy định điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản, dự án nhà ở khắt khe 
hơn rất nhiều so với điều kiện chuyển nhượng dự án khác trong các lĩnh vực sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ theo quy định của Luật Đầu tư.  

Hiện nay, chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại không được chủ động chuyển nhượng 
dự án theo nhu cầu đầu tư kinh doanh, do chuyển nhượng dự án nhà ở chưa được xem là 
hoạt động kinh doanh bình thường theo nhu cầu của doanh nghiệp. Do vậy, để thực hiện 
chuyển nhượng dự án, nhà đầu tư phải thực hiện  phương thức “mua bán, sáp nhập doanh 
nghiệp”, hoặc “mua lại cổ phần để thay thế cổ đông của doanh nghiệp”. Nếu chủ đầu tư được 
chủ động chuyển nhượng dự án bất động sản, nhà ở thương mại theo nhu cầu đầu tư kinh 
doanh, thì sẽ góp phần làm cho thị trường bất động sản minh bạch hơn và Nhà nước tăng 
thêm nguồn thu thuế. 

9/- Doanh nghiệp thành lập, ngừng hoạt động, giải thể năm 2020: 
9.1)- Thành lập doanh nghiệp mới: 

Trong năm 2020, thành phố Hồ Chí Minh có 41.933 doanh nghiệp thành lập mới, với 
tổng vốn đăngký 1.169.917 tỷđồng (giảm 5,22% về số lượng doanh nghiệp và tăng 63,45% về 
vốn đăng ký so với năm 2019), trong đó, có 2.482 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản 
được thành lập mới. Lũy kế đến hết tháng 10/2020, thành phố có 440.284 doanh nghiệp có 
tổng vốn đăngký 6.931.854 tỷđồng. 

Đáng lưu ý là doanh nghiệp bất động sản tuy chỉ chiếm 5,92% tổng số doanh nghiệp 
thành lập mới, nhưng lại chiếm đến 55,92% tổng vốn đăng ký. 
          9.2)- Doanh nghiệp thông báo tạm ngừng kinh doanh, giải thể: 



 9

Trong năm 2020, thành phố đã có 13.833 lượt doanh nghiệp thông báo tạm ngừng 
kinh doanh (tăng 40,04%) và 5.988 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (tăng 
15,24%) và đã có 10.626 doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 18,96% so với năm 2019. 

 Hiệp hội được biết, trong năm 2020, cả nước có đến 1.325 doanh nghiệp bất động 
sản giải thể, tăng 1,36 lần so với năm 2019, là mức tăng cao nhất so với các lĩnh vực kinh 
tế khác. Đây là tổn thất lớn, vì bất động sản có liên quan đến khoảng 35 ngành nghề của nền 
kinh tế và tạo việc làm cho nhiều người lao động. 

10/- Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và nguồn kiều hối năm 2020: 
10.1)- Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): 
Trong năm 2020, thành phố thu hút được 4,36 tỷ USD vốn FDI, tuy đứng đầu cả 

nước, nhưng giảm mạnh đến 47,49% so với năm 2019. Trong đó, đầu tư vào bất động 
sản 726 triệu USD, chiếm 22,3%, đứng thứ 2 trong thu hút nguồn vốn FDI. Đứng đầu nguồn 
vốn FDI là Singapore, 23,62%, tiếp theo là Hàn Quốc 17,04%, British Virgin Islands 13,07%, 
Camay Islands 10,29%, Nhật Bản 10,06%, Hoa Kỳ 3,72%, Hà Lan 3,11%, Trung Quốc 3,1%. 

10.2)- Nguồn kiều hối: 
Trong năm 2020, nguồn kiều hối về thành phố Hồ Chí Minh đạt 5,5 tỷ USD, vẫn tăng 

khoảng 6% so với năm 2019, trong đó, có khoảng 20% đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Đây 
là nguồn vốn bổ sung quan trọng cho thị trường bất động sản. 

11/- Thu ngân sách nhà nước năm 2020: 
Do tác động của đại dịch CoViD-19, năm 2020, thu ngân sách thành phố đạtkhoảng 

371.385 tỷđồng, chỉđạt 91,51% so với dự toán, giảm 9,4% so với năm 2019, nhưng vẫn 
chiếm 25,5% tổng thu ngân sách cả nước. 

Riêng, thu ngân sách nhà nước từ tiền sử dụng đất năm 2020 bị sụt giảm lớn, chỉđạt 
7.633 tỷđồng, giảm 23,4% so với năm 2019 (Năm 2019 thu tiền sử dụng đấtđược 9.962 
tỷđồng). Trong đó, thu tiền sử dụng đất dự án bất động sản giảm rất lớn, chỉ thuđược 1.289 
tỷđồng, giảm 84,9% so với năm 2019 (Năm 2019 thu tiền sử dụng đất dự ánđược 8.503 
tỷđồng). 

12/- Cấp Giấy chứng nhận (sổ hồng) cho người mua nhà dự án nhà ở thương mại: 
Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo trong năm 2020, đã cấp 11.114 Giấy chứng 

nhận (sổ hồng) cho khách hàng của các dự án nhà ở thương mại và  còn đang thụ lý hơn 100 
hồ sơ dự án nhà ở thương mại. 

Mặc dù Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều cố gắng trong công tác cấp “sổ 
hồng”, nhưng, theo số liệu thống kê từ 17 chủ đầu tư dự án nhà ở trên địa bàn thành phố, thì 
đã có đến 30.402 căn hộ thuộc 63 dự án nhà chung cư chưa được cấp sổ hồng gây bức xúc 
cho khách hàng (trong đó có khách hàng là cá nhân nước ngoài), dẫn đến một số trường hợp 
khách hàng khiếu kiện tập thể, gây mất trật tự, an ninh tại một số dự án. 

13/- Tình hình người nước ngoài mua nhà tại thành phố Hồ Chí Minh và cả nước: 
Theo số liệu tổng hợp từ 17 Tập đoàn và doanh nghiệp bất động sản lớn, trong 05 

năm (từ 01/07/2015 đến nay), cả nước có 12.335 cá nhân nước ngoài đã mua nhà. Nội suy 
từ số liệu trên, thì ước tổng số cá nhân nước ngoài đã mua nhà tại nước ta trong 05 năm qua có 
khoảng từ 14.000-16.000 người, chiếmtỷlệkhoảng 0,85% tổngsố nhà ở trong các dự án nhà ở 
thương mại. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương thu hút được nhiều cá nhân 
nước ngoài lựa chọn mua nhà, với 10.020 người, nhưng đã có phát sinh bức xúc vì đến nay 
vẫn chưa giải quyết được việc cấp “sổ hồng” cho cá nhân nước ngoài mua nhà, trong lúc 
thành phố Hà Nội đã giải quyết suôn sẻ việc cấp “sổ hồng” cho cá nhân nước ngoài mua nhà. 
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14/- Nhiều doanh nghiệp bất động sản thành phố chuyển hướng đầu tư về các tỉnh: 
Mặc dù, thành phố Hồ Chí Minh vẫn hội tụ rất nhiều lợi thế để đầu tư kinh doanh bất 

động sản hiệu quả, nhưng do vướng mắc về quy trình thủ tục đầu tư xây dựng và môi 
trường kinh doanh (thành phố Hồ Chí Minh không đạt được mục tiêu nằm trong top 5, mà 
chỉ nằm trong top 15 về chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PAPI năm 2019), nên đã xuất hiện xu 
thế nhiều Tập đoàn và doanh nghiệp bất động sản lớn chuyển hướng đầu tư về các 
tỉnh, nhất là các địa phương có tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa cao, các tỉnh ven biển có 
tiềm năng phát triển du lịch và vùng thủ đô Hà Nội. 

II. Dự báo thị trường bất động sản năm 2021: 

Trên cơ sở kiểm soát hiệu quả đại dịch CoViD-19 và giữ vững ổn định kinh tế vĩ 
mô, dự báo năm 2021,thị trường bất động sản cả nước và thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp 
tục đà phục hồi và tăng trưởng trở lại theo hướng minh bạch, ổn định và chưa có nguy 
cơ xảy ra tình trạng “đóng băng”, hoặc “bong bóng” bất động sản do sức mua và tổng 
cầu nhà ở có khả năng thanh toán vẫn cao. Phân khúc nhà ở có giá vừa túi tiền (bao gồm 
nhà ở thương mại có giá trung bình, nhà ở thương mại có giá thấp, nhà ở xã hội) sẽ giữ vai 
trò chủ đạo của thị trường bất động sản, là cơ hội để người có thu nhập trung bình, 
người có thu nhập thấp đô thị, người nhập cư tạo lập được nhà ở. 

1/- Các nhân tố tác động đến sự phục hồi, tăng trưởng của thị trường bất động 
sản: 

1.1)- Định hướng phát triển kinh tế xã hội 05 năm, 10 năm với tầm nhìn đến năm 
2045 sẽ định hướng thị trường bất động sản phát triển theo hướng minh bạch, lành 
mạnh, ổn định, bền vững: 

Với đường lối, chủ trương, quyết sách chiến lược sẽ được Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ XIII sẽ xác lập, định hướng phát triển kinh tế xã hội 05 năm, 10 năm tới, với tầm nhìn đến 
năm 2045 sẽ định hướng nền kinh tế và thị trường bất động sản phát triển theo hướng minh 
bạch, lành mạnh, ổn định, bền vững. 

Năm 2021 là năm đầu nhiệm kỳ, cũng là năm đầu của kế hoạch 2021-2025, chắc chắn 
sẽ tạo được xung lực rất mạnh để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, trong đó có thị trường bất 
động sản. 

1.2)- Một số cơ chế chính sách (mới) có tính đồng bộ, tính liên thông: 

(1) Quốc hội đã thông qua nhiều dự án luật trong năm 2020, trong đó, Luật Đầu tư 
2020, Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), kết 
hợp sửa đổi một số điều của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Bảo vệ môi 
trường, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, có tính đồng bộ, tính liên thông, tháo gỡ được 
các “vướng mắc” về khái niệm “nhà đầu tư - chủ đầu tư”, theo đó, “chủ đầu tư là nhà đầu tư 
đã được chấp thuận chủ trương đầu tư”; hoặc thay thế yêu cầu dự án phải có “100% đất ở 
hợp pháp” bằng yêu cầu dự án có “đất ở hợp pháp và các loại đất khác” thì được công 
nhận “nhà đầu tư” không phải thực hiện đấu giá hoặc đấu thầu lựa chọn “nhà đầu tư”; hoặc 
khi thực hiện thủ tục “chấp thuận chủ trương đầu tư” chỉ yêu cầu lập “đánh giá sơ bộ tác 
động môi trường”, thay vì phải lập “Báo cáo khả thi đánh giá tác động môi trường” như trước 
đây; hoặc tích hợp công tác “thẩm định thiết kế kỹ thuật sau thiết kế cơ sở” khi xem xét 
cấp “Giấy phép xây dựng”, thay vì tách thành bước thẩm định riêng như trước đây (chỉ còn 1 
thủ tục hành chính)… 
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(2) Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020, 
có hiệu lực kể từ ngày 08/02/2021 “Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi 
hành Luật Đất đai”, quy định nhiều cơ chế hợp lý tháo gỡ được các “vướng mắc” về xử 
lý “các thửa đất công nằm xen kẽ trong dự án đầu tư, dự án nhà ở”; hoặc cơ chế cho phép 
nhà đầu tư nhận chuyển nhượng tài sản tư nhân trên đất thuê của Nhà nước, thì được tiếp tục 
thuê đất theo thời hạn của dự án đầu tư; hoặc cơ chế xử lý “các thửa đất công nhỏ, hẹp nằm 
xen kẽ trong khu đô thị hiện hữu”; hoặc quy định hợp lý về địa bàn được “tách thửa 
đất”; hoặc quy định chặt chẽ điều kiện “chủ đầu tư phải hoàn thành cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã 
hội dự án phân lô, bán nền, trước khi bán cho khách hàng”; hoặc quy định cơ chế lập kế 
hoạch sử dụng đất cấphuyện song songvớilậpquy hoạch sử dụng đất tỉnh; hoặc cho phép thực 
hiện dịch vụ công về đất đai theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân... 

(3) Trong quý 1/2021, dự kiến Chính phủ sẽ ban hành các nghị định quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2020,Luật Xây dựng (sửa đổi)2020 
vàhoàn thiện cơ chế chính sách để đẩy mạnh công tác xây dựng lại các khu nhà chung cư cũ 
kết hợp với chỉnh trang khu vực đô thị; chỉnh trang di dời nhà trên và ven kênh rạch; phát triển 
mạnh mẽ nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá thấp; tăng cường hiệu quả công tác quản lý vận 
hành nhà chung cư; tháo gỡ các vướng mắc để vận hành trở lại các dự án đầu tư, dự án nhà ở 
có liên quan đến sử dụng quỹ đất do sắp xếp lại trụ sở cơ quan, di dời nhà xưởng ô nhiễm… sẽ 
tạo điều kiện để thị trường bất động sản phát triển mạnh mẽ trong năm 2021 và 
cácnămtiếptheo. 

(4) Các quy định pháp luật (mới) sẽ giúp cho cán bộ công chức nhà nước của các địa 
phương yên tâm thi hành công vụ, tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả trong công tác thực 
thi pháp luật, tháo gỡ ách tắc cho các dự án đầu tư, dự án nhà ở thương mại, để thực 
hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ đề ra, vừa kiểm soát hiệu quả đại dịch CoViD-19 vừa phát 
triển kinh tế vững chắc. 

1.3)- Kế hoạch phát triển đô thị, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng giao 
thông liên vùng tiếp thêm nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội và thị trường bất động 
sản: 

 Riêng thành phố Hồ Chí Minh có cơ hội phục hồi và tăng trưởng nhanh và mạnh 
mẽ trong năm 2021 và cả trong trung hạn, dài hạn, với những động lực mới, như sau: 

(1) Đề án thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh, là đô thị sáng 
tạo có tính tương tác cao, là đô thị loại 1, có quy mô kinh tế bằng khoảng 7-8% GDP cả nước, 
chiếm đến 1/3 GRDP của thành phố, đi đôi với mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh 
trở thành đô thị thông minh, xây dựng nền kinh tế số. 

(2) Một số công trình giao thông sẽ đưa vào sử dụng trong năm 2021, đặc biệt là 
tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, công trình chống ngập do triều cường và khởi 
công xây dựng dự án sân bay Long Thành và nhiều dự án kết nối giao thông liên vùng, 
đường vành đai sẽ tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội và thị trường bất động sản. 

(3) Đề án chuyển đổi 4 trên 5 huyện thành quận trong 10 năm tới. Bên cạnh đó, 
hoàn toàn có khả năng chuyển đổi huyện Cần Giờ trở thành “đô thị biển, đô thị sinh thái, đô 
thị môi trường” gắn liền với việc bảo vệ nghiêm ngặt Khu dự trữ sinh quyển thế giới rừng 
ngập mặn (Rừng Sác Cần Giờ) trong những năm sắp tới, trên cơ sở thực hiện các dự án cầu 
Cần Giờ (nối với huyện Nhà Bè); đường trên cao Rừng Sác; Khu đô thị lấn biển Cần Giờ 
2.800 ha. 
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(4) Chính phủ đã quyết định cho thành phố Hồ Chí Minh được chuyển đổi 26.000 ha 
đất nông nghiệp thành đất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đô thị, nhà ở giai đoạn 
2016-2020, mà thực tế đã chứng minh 1 ha đất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đô thị tạo ra 
giá trị gấp hơn 100 lần so với 1 ha đất nông nghiệp. 

1.4)- Tác động của đại dịch CoViD-19 và xung đột lợi ích giữa các nền kinh tế lớn: 

Sự phục hồi và tăng trưởng trở lại của nền kinh tế và thị trường bất động sản có sự phụ 
thuộc vào kết quả công tác kiểm soát hiệu quả đại dịch CoViD-19 trong nước và trên thế 
giới, cũng như diễn biến của tiến trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu và mức độ xung 
đột lợi ích giữa các nền kinh tế lớn trên thế giới. 

1.5)- Nhân tố về cơ cấu dân số và nhu cầu nhà ở: 
Theo kết quả điều tra dân số ngày 01/04/2019, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 8,9 triệu 

dân (theo số liệu của Công an thành phố, thì tổng dân số thành phố khoảng gần 13 triệu 
người, bao gồm khách vãng lai và người cư trú ngắn hạn), tốc độ tăng dân số cứ 05 năm tăng 
thêm 1 triệu người. Trong đó, có hơn 100.000 người nước ngoài làm việc và thường trú tại 
thành phố, đông nhất là người Hàn Quốc với khoảng 110.000 người, người Nhật Bản khoảng 
hơn 8.000 người, người Đức khoảng 1.200 người, người Italia khoảng 570 người... Người 
nước ngoài cư trú tập trung tại khu đôthịPhúMỹHưng, quận 7; phường Thảo Điền, quận 2 và 
khu trung tâm thành phố. Riêng quận 7 đã có đến 20.000 người nước ngoài thường trú. 

Theo kết quả khảo sát của Sở Xây dựng năm 2016, trên địa bàn thành phố có 1.675.810 
căn nhà, trong đó: (i) Nhà kiên cố chiếm 37,6%; (ii) Nhà bán kiên cố chiếm đến 60,1%; (iii) 
Nhà thiếu kiên cố chiếm 1,9%; (iv) Nhà đơn sơ chiếm 0,4%; (v) Nhà ở có tuổi thọ lớn trên 
30 nămchiếmtỷlệ 29,2%; nhà ở trên 40 nămchiếmtỷlệ 15,5%; (vi) Nhàchung cư có 1.440 
khối (block) nhà, với 141.062 căn hộ, chiếm 8,4% trong tổng số nhà ở toàn thành phố. Đáng 
quan tâm là có 474 nhà chung cư xây dựng trước năm 1975 với 573 block đã bị xuống cấp, 
hư hỏng, trong đó, có 15 chung cư trong tình trạng nguy hiểm, mất an toàn cho người sử dụng 
(cấp D) chiếm 3,2% và 115 chung cư hư hỏng nặng (cấp C) chiếm 24,3%. 

Theo khảo sát của Giáo sưTiếnsĩNguyễnThịHồngXoan (Đại học Khoa học Xã hội Nhân 
văn thành phố Hồ Chí Minh), nhà có diện tích nhỏ dưới 60 m2 chiếmtỷlệđến 82%; nhà có 
diện tích dưới 30m2 chiếmtỷlệ 42% tổng số nhà ở. 

Đáng quan tâm là theo kết quả điều tra dân số, nhà ở ngày 01/04/2019, toàn thành 
phố vẫn có đến 188.815 hộ dân sống trong các ngôi nhà có diện tích chật hẹp dưới 6 
m2/người. 

Tất cả các nhân tố trên đây sẽ tác động mạnh mẽ đến sự phục hồi, tăng trưởng của 
thị trường bất động sản năm 2021 và cácnămtiếptheo. 

2/- Kiến nghị: 
2.1)- Đề nghị tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm kiến tạo môi trường 

kinh doanh minh bạch, công bằng, lành mạnh:   
a. Một số đề xuất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội: 
(1) Đề nghị tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện một số Văn bản Luật:  
Trong năm 2021, Hiệp hội đề nghị Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem 

xét “Đề án sửa đổi Luật Đất đai 2013”,đồng thời, đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Nhà ở; Luật Kinh doanh bất động sản; Luật Quy hoạch đô thị; Luật Quản 
lý, sử dụng tài sản công; Luật Du lịch; Bộ Luật Dân sự; Luật Đấu thầu; Luật Đấu giá tài 
sản, để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và liên thông của hệ thống pháp luật. 
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(2) Đề nghị hoàn thiện các quy định pháp luật để có thể tái khởi động lại dự án 
BT: 

Hiệp hội hoan nghênh Luật PPP đã quyết định dừng dự án đầu tư theo hình thức 
Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (dự án BT) mới, kể từ ngày 01/01/2021, là hết sức cần 
thiết và cấp bách, không để tiếp tục xảy ra tình trạng thất thu ngân sách nhà nước, thất 
thoát tài sản công, nhất là quỹ đất công, trụ sở làm việc.   

Tuy nhiên, có điểm chưa hợp lý là Luật PPP đã bãi bỏ hình thức Hợp đồng BT đối 
với các dự án, trong đó có các dự án nhà ở xã hội, các dự án nhà ở tái định cư, các dự án 
cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ (mà trước đây, Hợp đồng BT đối với các loại dự án này đã 
được quy định trong Luật Nhà ở 2014), các dự án xây dựng công trình hạ tầng, dịch vụ. 

Hiệp hội nhận thấy, không vì có một số bất cập, “lỗ hổng”, sơ hở, mà phải bãi bỏ hẳn 
loại hình dự án BT, vì nguyên nhân chủ yếu là chưa có đầy đủ các quy định pháp luật đồng bộ 
và hiệu quả để điều chỉnh loại hình dự án BT. Hiệp hội nhận thấy, loại hình dự án BT rất cần 
thiết để huy động nguồn vốn xã hội đầu tư các dự án nhà ở xã hội; các dự án nhà ở tái 
định cư; các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; các dự án cơ sở hạ tầng, dịch vụ, vừa 
có lợi cho Nhà nước, cho nhà đầu tư và cho lợi ích cộng đồng. 

Do vậy, Hiệp hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ xem xét, chỉ 
nên dừng loại hình dự án BT từ nay đến khoảng năm 2022, để trong thời gian này, thực 
hiện việc rà soát, xây dựng hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách, pháp luật để đủ điều 
kiện khởi động lại các dự án BT kể từ năm 2023, nhằm bịt kín các lỗ hổng, không để thất 
thoát tài sản công, thất thu ngân sách nhà nước, để huy động các nguồn lực xã hội hóa để phát 
triển cơ sở hạ tầng và thực hiện các dự án nhà ở xã hội; dự án nhà ở tái định cư; dự án 
cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ. 

(3) Đề nghị khôi phục dự án PPP có giá trịdưới 200 tỷđồng: 
Về việc bãi bỏ các dự án PPP có giá trịdưới 200 tỷđồng, Hiệphộinhận thấy, trên địa 

bàn cấp huyện, cấp xã (nhất là vùng sâu, vùng xa) có nhiều dự án cơ sở hạ tầng có giá trịdưới 
200 tỷđồngcầnhuy động nguồn vốn xã hội hóa theo Hợp đồng PPP. Do vậy, Hiệp hội đề nghị 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét để có phương thức đầu tư PPP đối với các trường 
hợp dự án PPP có giá trịdưới 200 tỷđồng tạicáctỉnh chưa tự cân đối được ngân sách. 

(4) Đề nghị ghi nguồn vốn chi ngân sách thực hiện chính sách nhà ở xã hội:  
Hiệp hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét bổ sung “Chương trình mục 

tiêu phát triển nhà ở xã hội” khi xem xét ban hành “Nghị quyết ban hành các nguyên tắc, 
tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 
2021-2025”, để có nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện tái cấp vốn, cấp bù lãi suất cho các 
tổ chức tín dụng thực hiện chính sách nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở;Đồng thời, xem xét bỏ 
quy định bất hợp lý về việc quyết định phá dỡ nhà chung cư phải được toàn bộ (100%) 
chủ sở hữu nhà chung cư nhất trí, vì không khả thi và không phù hợp thực tiễn. 

b. Một số đề xuất với Chính phủ: 
Hiệp hội đề nghị Chính phủ sớm xem xét ban hành một số văn bản quan trọng có liên 

quan trực tiếp đến các dự án đầu tư, dự án nhà ở và thị trường bất động sản, như sau: 
(1) Dự thảo “Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư 

2020”. 
(2) Dự thảo “Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư (PPP)”. 
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(3) Dự thảo “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 167/2017/NĐ-CP 
về sắp xếp, xử lý tài sản công”, để xử lý có tình có lý, tạo điều kiện tái khởi động lại hàng 
trăm dự án đầu tư, dự án nhà ở có sử dụng quỹ đất có nguồn gốc thuộc Nhà nước quản lý, theo 
nguyên tắc đảm bảo không làm thất thoát tài sản công và nguồn thu ngân sách nhà nước.  

(4) Dự thảo “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2015/NĐ-
CP Quy định chi tiết thi hành Luật Nhà ở”, trong đó, có việc lựa chọn, chấp thuận nhà đầu tư 
làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại và quy định cơ chế chặt chẽ về quản lý, sử 
dụng quỹ bảo trì nhà chung cư. 

(5) Dự thảo “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2015/NĐ-CP 
Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội”, nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội. 

(6) Dự thảo “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2015/NĐ-CP 
Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư”, trong đó có các cơ chế, chính sách khả thi để huy 
động các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng lại hàng trăm nhà chung cư cũ, hư hỏng hiện nay 
và thực hiện tái định cư cho các hộ gia đình có nhà ở tốt hơn chỗ ở cũ. 

(7) Đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị quyết về “Đề án phát triển nhà ở thương 
mại giá thấp” với các cơ chế, chính sách hỗ trợ về tín dụng, thuế, tiếp cận đất đai, rút gọn thủ 
tục đầu tư xây dựng…nhằm cung ứng loại căn hộ nhà ở thương mại giá thấp (1-2 phòng 
ngủ) với mức giá khoảng 20 triệu đồng/m2 đối với các tỉnh và mức giá khoảng 23-25 triệu 
đồng/m2 đối với các đô thị loại 1, đô thị loại đặc biệt. 

(8) Dự thảo “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP 
Quy định chi tiết thi hành Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020”để hướng dẫn thực hiện Luật Xây 
dựng (sửa đổi) 2020. 

(9) Dự thảo “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 46/2015/NĐ-CP 
Về quản lý chất lượng công trình xây dựng” để hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng (sửa 
đổi) 2020. 

2.2)- Một số đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh: 
(1) Đề nghị tháo gỡ vướng mắc về quy trình thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở: 

Hiệp hội đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, sớm ban hành “Quy trình đầu 
tư xây dựng đối với dự án nhà ở thương mại”, gồm 04 bước, như sau: 

Bước 1: Lập thủ tục “Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư” theo quy định của Luật 
Đầu tư 2020 (không còn vướng đối với dự án đầu tư có quỹ đất hỗn hợp, hoặc có các thửa đất 
thuộc Nhà nước quản lý nằm xen kẽ trong dự án). 

Bước 2: Lập quy hoạch chi tiếttỷlệ 1/500 hoặcthỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng 
phương án kiến trúc công trình, theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị ( vì không còn vướng 
chữ “chủ đầu tư” với “nhà đầu tư”). 

Bước 3: Thựchiện song songvànốitiếp liên tục các thủ tục hành chính sau đây:  

Lập thủ tục giao thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất 
đai; Công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư; Thẩm định thiết kế cơ sở, cấp Giấy phép xây 
dựng và được khởi công xây dựng công trình; Đồng thời lập thủ tục xác định nghĩa vụ tài 
chính và chủ đầu tư nộp tiền sử dụng đất. 

Bước 4: Lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư; Cấp 
Giấy chứng nhận (sổ hồng) cho người mua nhà trong dự án nhà ở thương mại.  
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Để thực hiện đúng tinh thần cải cách thủ tục hành chính, một cửaliênthông, 
Hiêphộiđềnghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các Sở, ngành liên quan xác định 
thời gian thực hiện các bước (nêu trên). 

(2) Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét ban hành quy định chi tiết thi hành 
06 nội dung thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, được quy định tạiNghị định 
148/2020/NĐ-CP, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 08/02/2021. 

(3) Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo rà soát, sửa đổi Quyết định 
60/2017/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được tách thửa, đảm bảo quyền và lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của người sử dụng đất, phù hợp với đặc điểm tình hình của thành phố.  

2.3)- Một số đề xuất với Ban Lãnh đạo các Tập đoàn và doanh nghiệp bất động 
sản: 

(1) Đề nghị các Tập đoàn và doanh nghiệp bất động sản xemxéttăngtỷtrọngđầutư vào 
phân khúc nhà ở có giá vừa túi tiền, nhà ở thương mại giá thấp, nhà ở xã hội. Mặc dù lợi 
nhuận thấp, nhưng có tính thanh khoản cao và ít rủi ro, góp phần cùng Nhà nước giải quyết 
nhà ở cho cán bộ công chức, cán bộ lực lượng vũ trang, người có thu nhập trung bình, người 
có thu nhập thấp đô thị, công nhân lao động, sinh viên và người nhập cư. 

(2) Đề nghị các Tập đoàn và doanh nghiệp bất động sản xem xét đầu tư vào các đề án, 
chương trình mục tiêu của thành phố như: Đề án phát triển thành phố Thủ Đức; Khu đô thị 
mới Thủ Thiêm; Các dự án xây dựng lại nhà chung cư cũ; Các dự án chỉnh trang di dời tái 
định cư nhà trên và ven kênh rạch; Các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, sinh viên; 
Các dự án mời gọi đầu tư của thành phố, quận, huyện.  

(3) Đề nghị các Tập đoàn và doanh nghiệp bất động sản quan tâm xây dựng uy tín 
thương hiệu doanh nghiệp, xác lập tinh thần doanh nghiệp, văn hoá doanh nghiệp và doanh 
nhân làm giàu hợp pháp, chính đáng với khát vọng cống hiến nhiều nhất cho đất nước, 
luônthượng tôn pháp luật, tuân thủ pháp luật, chấp hành pháp luật. 

(4) Đề nghị các Tập đoàn và doanh nghiệp bất động sản cùng nhau phối hợp chặt chẽ 
để kiểm soát giá nhà, không để tình trạng giá nhà tăng nóng, tăng ảo xảy ra trong năm 
2021, trên cơ sở xác định “lợi nhuận kỳ vọng” ở mức hợp lý, để “chia sẻ” hiệu quả đầu tư 
với khách hàng và cộng đồng xã hội. Đồng thời, luôn thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa 
vụ đối với khách hàng và nhà đầu tư khi huy động vốn bán nhà hình thành trong tương lai, 
hoặc huy động vốn trái phiếu doanh nghiệp, hoặc cam kết trả lợi nhuận trong kinh 
doanh (condotel)... 

(5) Đề nghị các Tập đoàn và doanh nghiệp bất động sản quan tâm chuyển đổi sang nền 
kinh tế số, xây dựng các nền tảng (platform), công nghệ Blockchain, áp dụng mô hình quản lý 
BIM, thực tại ảo AI, trực tuyến (online), xây dựng cơ sở dữ liệu lớn (Bigdata)… 

(6) Đề nghị các Tập đoàn và doanh nghiệp bất động sản quan tâm đảm bảo “03 an 
toàn” trong xây dựng bộ máy, nguồn nhân lựcvà trong quá trình đầu tư xây dựng kinh doanh, 
như sau: (i) An toàn về pháp lý; (ii) An toàn về tài chính và tín dụng; (iii) An toàn về nội 
bộ, trước hết là xây dựng và chăm sóc nguồn nhân lực có chất lượng cao cả về vật chất và tinh 
thần, để đạt được năng suất-hiệu suất cao, như Tiến sĩ Paul Krugman (Giải Nobel kinh tế 
năm 2008) đã nói: “Năng suất lao động không phải là tất cả, nhưng về lâu dài nó hầu như 
là tất cả”, nhằm nâng cao “sức chống, chịu” của doanh nghiệp ứng phó với các tình huống rủi 
ro, hoặc các biến cố bất ngờ như trường hợp đại dịch CoVID-19 hiện nay.  
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Trân trọng kính trình! 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban Chỉ đạo TW về CSNƠ&TTBĐS; 
- Văn phòng Chính phủ;  
Bộ Kế hoạch Đầu tư; Bộ Tài chính; 
  Bộ Tài nguyên Môi trường; Bộ  Tư pháp; 
  Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Công thương; 
Bộ Văn hóa TT&DL;Ngân hàng Nhà nước; 
- Ban Chấp hành HH; 
- Quý vị Hội viên; 
- Lưu VT. 
 
 

 
TM. BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

Lê Hoàng Châu 
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