
1 
 

    
 
 
 
 
   
 

 
 
   Kính gửi: - Ban Lãnh đạo các Tập đoàn  
     và doanh nghiệp bất động sản 
          - Ban Biên tập Báo Thanh niên  
   

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) xin được trao đổivề ý kiến về 
bài viết “Không thể ép DN đầu tư nhà giá rẻ”, đăng trên Báo Thanh niên sáng nay 
20/01/2021(xem Phụ lục đính kèm). 

Hiệp hội tán thành ý kiến “không thể “ép” doanh nghiệp đầu tư nhà giá rẻ”,vì theo 
quy định của hệ thống pháp luật nước ta, thì không một tổ chức, cá nhân nào được quyền 
“ép” doanh nghiệp (tư nhân) phải đầu tư loại sản phẩm gì. 

Bởi lẽ,Hiến pháp đã minh định tại“Điều 33. Mọi người có quyền tự do kinh doanh 
trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm”.Đồng thời, tại Điều 5 Luật Đầu tư 2020 
cũng đã quy định “1. Nhà đầu tư có quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các 
ngành, nghề mà Luật này không cấm (…); 2. Nhà đầu tư được tự quyết định và tự chịu trách 
nhiệm về hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật này và quy định khác của 
pháp luật có liên quan”và tại Điều 7 Luật Doanh nghiệp 2020 cũng đã quy định về quyền của 
doanh nghiệp: “1. Tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm; 2. Tự chủ kinh doanh 
và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình 
thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh”. 

Trên thị trường bất động sản, quyền tự do kinh doanh trong khuôn khổ quy định pháp 
luật thể hiện rất rõ nét.Có những Tập đoàn và doanh nghiệp lựa chọn đầu tư các dự án nhà ở 
cao cấp, điển hình như Công ty Phú Mỹ Hưng, Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Novaland, Tập 
đoàn Vạn Phúc, Công ty Đại Quang Minh,Bitexco, Sơn Kim Land, City Land, Công ty Tiến 
Phước, Công ty Phát Đạt, Công ty Phú Long, Công ty SSG;Có những Tập đoàn và doanh 
nghiệp lựa chọn đầu tư các dự án nhà ở cao cấp, trung cấp, nhà ở có giá vừa túi tiền, cả 
nhà ở xã hội, điển hình như Tập đoàn Nam Long, Tập đoàn Him Lam, TTC Land, Công ty 
Đầu tư Thủ Thiêm;Có những Tập đoàn và doanh nghiệp lựa chọn đầu tư các dự án nhà ở 
cao cấp, trung cấp nhưTập đoàn Hưng Thịnh, C.T Group, Công ty Phúc Khang, Vietcomreal, 
Thủ Đức House; Có những doanh nghiệp lựa chọn đầu tư các dự án nhà ở trung cấp như 
Công ty Hưng Lộc Phát, Công ty Phú Cường, Sài Gòn Res, Công ty Nhà Mơ,Công ty Phú 
Đông; Có doanh nghiệp lựa chọn đầu tư các dự án nhà ở thương mại giá thấp, nhà ở xã 
hội điển hình là Công ty Lê Thành, Công ty Vạn Thái, Công ty Thiên Phát… 

Hiệp hội nhận thấy, trong lịch sử khoảng 100 năm qua, nền kinh tế thị trường toàn cầu 
đã xảy ra các cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, như cuộc “Đại khủng hoảng” năm 1929-1933; 
Cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á năm 1997-1998; Cuộc khủng hoàng tài chính toàn cầu 
năm 2007-2008 và cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2020 do tác động của đại dịch 
CoViD-19. Các cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính này đã vượt qua và đại dịch CoViD-19 
đang dần được kiểm soát, nền kinh tế toàn cầu dần phục hồi, tất thảy nhờ vào 03 trụ cột là: 
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(i)Vai trò điều tiết của Nhà nước (và có cả sự phối hợp quốc tế);(ii)Vai trò năng động, thích 
nghi và ứng phó của cộng đồng doanh nghiệp;(iii)Vai trò của người dân với tư cách là người 
tiêu dùng và chủ thể của xã hội.   

Ở nước ta, trong hơn 10 năm qua,nền kinh tế và thị trường bất động sản cũng đã trải 
qua những giai đoạn cực kỳ khó khăn như “bong bóng” bất động sản năm 2007 và năm 2010; 
thị trường bất động sản bị đóng băng năm 2008-2009 và năm 2011-2013.  

Năm 2009, để hỗ trợ nền kinh tế và“phá băng” bất động sản, Nhà nước đã có gói kích 
cầu đầu tư với giá trị khoảng 17.000 tỷ đồng (tương đương 1 tỷ USD), đi đôi với thực hiện lộ 
trình giảm dần chính sách thắt chặt tiền tệ. 

Năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 “Về một số 
giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu”, 
trong đó, có gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng với lãi suất bình quân 5%/năm, hỗ trợ vốn cho 
chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội và cho người mua nhà ở xã hội và cả người mua nhà ở thương 
mại có mức giá dưới 1,05 tỷ đồng. Đồng thời cho phép các dự án nhà ở thương mại được 
chia nhỏ căn hộ, hoặc được chuyển đổi thành dự án nhà ở xã hội. Nhờ có sự hỗ trợ này 
của Nhà nước, đã thực hiện được đồng thời 03 mục tiêu: (i)Có 56.180 người tạo lập được 
nhà ở;(ii) Giải quyết được 56.180 căn nhà làhàng tồn kho bất động sản(trong đó,có khoảng 
¾ là căn hộ chung cư nhà ở thương mại, chỉ có khoảng ¼ là nhà ở xã hội); (iii)Giải quyết 
được một phần quan trọng nợ xấu bất động sản, là nhân tố quan trọnggiúp chothị trường 
bất động sản phục hồi và tăng trưởng trở lại kể từ đầu năm 2014 cho đến nay. 

Từ thực tiễn của hơn 10 năm qua, chúng ta càng nhận thức đầy đủ hơn về vai trò của 
Nhà nước định hướng và điều tiết nền kinh tế, nhất là trong xử lý khủng hoảng, phục hồi 
và phát triển sản xuất kinh doanh (trong đó có thị trường bất động sản),đảm bảo an sinh xã 
hội, nâng cao tầm vóc, vị thế của đất nước như ngày nay. Đó là bản chất của “nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, dưới sự quản lý của Nhà nước” của nước ta. 

Do vậy, chẳng những cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọngNhà nước đồng hành cùng 
doanh nghiệp, mà đồng thời cộng đồng doanh nghiệp cũng cần phải đồng hành với Nhà 
nước để thực hiện các định hướng phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, trong đó có 
định hướng phát triển nhà ở để thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội về nhà ở cho đa 
số người dân là những người có thu nhập trung bình, có thu nhập thấp đô thị, khu vực nông 
thôn. 

Trong báo cáo tổng kết 05 năm (2016-2020), Bộ Xây dựng đã nhận địnhmột số hạn 
chế, tồn tại của thị trường bất động sản, như sau:“Vẫn còn tình trạng sốt đất, sốt giá ở một số 
địa phương trong một số thời điểm. Cơ cấu sản phẩm bất động sản chưa hợp lý, thiếu gay gắt nhà ở 
xã hội (mới chỉ đáp ứng 41,7% so với mục tiêu đề ra), nhà ở thương mại giá thấp; định chế tài chính 
chưa đầy đủ; một số cơ chế chính sách về thuế, tín dụng, đất đai còn bất cập ảnh hưởng đến việc huy 
động nguồn lực cho thị trường và chống đầu cơ bất động sản; thông tin, dữ liệu về nhà ở, thị trường 
bất động sản chưa đầy đủ”. Đồng thời,Bộ Xây dựng định hướng phát triển thị trường bất động 
sản giai đoạn 2021-2025, như sau:“Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu thị trường bất động sản , đổi mới, bổ 
sung cơ chế chính sách, công cụ quản lý để kiểm soát, bảo đảm thị trường bất động sản phát triển ổn 
định, hiệu quả; thúc đẩy phát triển nhà ở thương mại giá thấp và nhà ở xã hội khu vực đô thị, nhà 
ở cho công nhân khu công nghiệp, nhà ở xã hội cho thuê, nhà ở cho hộ nghèo ở nông thôn và vùng 
thường xuyên chịu tác động bất lợi của thiên tai (...) Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính 
sách để thị trường bất động sản phát triển ổn định, khắc phục lệch pha cung - cầusản phẩm bất 
động sản, chú trọng khuyến khích phát triển sản phẩm bất động sản đáp ứng nhu cầu lớn của xã 
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hội như: nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá thấp(...) Phát triển đa dạng các loại bất động sản đáp 
ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm cân đối cung - cầu của từng phân 
khúc, từng địa phương và trong từng giai đoạn (...) Thu hút các nguồn lực xã hội, khuyến khích các 
thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển hàng hóa bất động sản, đặc biệt là đầu tư xây dựng 
nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ (...) Nhà nước chủ động kiểm soát, điều tiết và định hướng 
sự phát triển ổn định thị trường bất động sản, khắc phục tình trạng thị trường ngầm, phát triển tự 
phát và đầu cơ bất động sản (...) Tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia thị trường bất 
động sản theo cơ chế thị thị trường. Quản lý các dự án đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và có 
kế hoạch, chủ động kiểm soát, điều tiết đảm bảo thị trường bất động sản phát triển ổn định, công khai, 
minh bạch”. 

Hiệp hội được biết, Bộ Xây dựng đang dự thảo và đề xuất Chính phủ ban hành Nghị quyết về 
“Đề án phát triển nhà ở thương mại giá thấp”, với một số cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế, về tín 
dụng(bằng khoảng phân nửa mức chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội) và về thời hạn hoàn thành nộp tiền 
sử dụng đất dự án, để có thể có được sản phẩm căn hộ “nhà ở thương mại giá thấp” với mức giá 
khoảng tối đa không quá 25 triệu đồng/m2tại đô thị đặc biệt, không quá 23 triệu đồng/m2 tại đô 
thị loại 1 và không quá 20 triệu đồng/m2 tại các tỉnh còn lại(Xin lưu ý: “Nhà ở thương mại giá 
thấp”cómức giá hợp lý, chứ không phải “nhà ở giá rẻ”).Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng đang trình 
“Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà 
ở xã hội” và “Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2015/NĐ-CP vềcải tạo, xây 
dựng lại nhà chung cư”. Một số địa phương, như thành phố Hồ Chí Minh còn có chương trình di dời 
nhà trên và ven kênh rạch, hoặc chỉnh trang các khu dân cư lụp xụp.  

Tất cả các định hướng về chỉnh trang phát triển đô thị, phát triển nhà ở này sẽ hình thành 
nguồn cung dự án nhà ở và sản phẩm nhà ở giá thấp, nhà ở xã hội rất lớn tại các địa phương và 
cũng là một phân khúc thị trường bất động sản đầy tiềm năng, mà các Tập đoàn và doanh nghiệp 
bất động sản cần xem xét để nắm bắt cơ hội để đầu tưkinh doanh, vìvừa vẫn đảm bảo được lợi 
nhuận(dù không cao bằng đầu tư dự án nhà ở cao cấp), vừa ít rủi ro, vừa góp phầnchia sẻ với cộng 
đồng xã hội. 

Ở đây, không có chuyện “ép” doanh nghiệp đầu tư dự án nhà ở thương mại giá thấp(lại 
càng không phải là“ép doanh nghiệp đầu tư nhà giá rẻ”) dự án nhà ở xã hội, mà phảixuất phát từ 
chính nhu cầu đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp, bởi như phần trên đã nêu, có những Tập 
đoàn và doanh nghiệp đã lựa chọn, chỉ đầu tư vào phần khúc thị trường nhà ở cao cấp mà thôi. Đây là 
quyền tự chủ và tự do kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong đầu tư kinh doanh, để giảm 
thiểu phần nào rủi ro, nhất là lúc thị trường bất động sản bị khủng hoảng đóng băng (như các thời 
điểm năm 2008-2009; năm 2011-2013), thì rất cần xem xét đầu tư theo phương thức “bỏ trứng vào 
nhiều giỏ”. 

Trân trọng kính chào! 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
-  Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch Đầu tư;  
   Sở Tài chính; Sở Tài nguyên Môi trường; 
   Sở Quy hoạch Kiến trúc; Sở Tư pháp;  
   Cục Thuế;Ngân hàng Nhà nước CNTPHCM; 
- Ban Chấp hành HH;  
- Quý vị Hội viên; 
- Lưu VT. 

 
TM. BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

Lê Hoàng Châu 
ĐTDĐ: 090 381 1069 
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Email: lehoangchau1954@gmail.com 

 

 

PHỤ LỤC 

Báo Thanh niên ngày 20/01/2021 đăng bài: “Không thể ép DN đầu tư nhà giá rẻ” 

“Không thể ép DN đầu tư nhà giá rẻ 

Thị trường bất động sản được cho là đang lệch pha cung cầu, khi dự án cao cấp 
chiếm áp đảo so với các phân khúc còn lại trong khi nhà ở giá rẻ và nhà ở xã hội ngày càng 
kham hiếm. 

Nhiều ý kiến đề nghị doanh nghiệp đầu tư nhà giá rẻ, tuy nhiên lãnh đạo các công ty 
phản đối. 

Chỉ có 1% nhà bình dân 

Theo số liệu thống kê năm 2020 của Sở Xây dựng TP HCM, thành phố đã có 31 dự án 
được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện để huy động vốn sản phẩm nhà ở hình thành trong 
tương lai, với tổng số 16.895 căn nhà, giảm 30,4% so với năm 2019. 

Trong đó, có 7.114 căn nhà thuộc phân khúc nhà ở cao cấp, chiếm tỷ lệ 42,1% và tăng 
15,9% so với năm 2019; Phân khúc nhà ở trung cấp có 9.618 căn, chiếm tỷ lệ 56,9% và tăng 
66,2% so với năm 2019. Trong khi đó, phân khúc nhà ở bình dân chỉ có 163 căn, chỉ chiếm tỷ 
lệ 1%, giảm đến 98,6% so với năm 2019. Hiện thị trường thiếu nguồn cung loại hình nhà ở giá 
thấp, nhà ở xã hội, văn phòng kết hợp lưu trú… 

Mặc dù vậy, theo Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP HCM (HoREA) Lê Hoàng 
Châu, thực tế thì phân khúc nhà ở cao cấp có thể chiếm đến tỷ lệ khoảng 70%, chiếm thế áp 
đảo trên thị trường BĐS năm 2020. Trong khi đó, 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 BĐS, lệch về phân khúc nhà ở cao cấp, có thể 
khiến thị trường BĐS thiếu tính ổn định, bền vững. 

Theo ông Châu, thị trường BĐS TP HCM 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 thấp và nhà ở xã hội, 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 về dấu 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%. 

Để có nhà thương mại giá thấp, nhà 
nước cần phải bỏ vốn ra đầu tư để bán 
hoặc cho thuê với giá rẻ, không thể trông 
chờ hay “ép” DN làm, chỉ có thể khuyến 
khích họ làm bằng các chính sách. DN tốn 
nhiều tiền, tốn nhiều thời gian để có quỹ 
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“Nắn dòng” bằng chính sách 

Trước tình trạng trên, ông Lê Hoàng Châu 
đề nghị các tập đoàn và doanh nghiệp (DN) BĐS 
xem xét tăng tỷ trọng đầu tư 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. 
Đồng thời cùng nhau phối hợp để kiểm soát giá nhà, không để tình trạng giá nhà tăng nóng, 
tăng ảo xảy ra trong năm 2021. 

Lãnh đạo một công ty BĐS nói rằng những năm trước khi thị trường BĐS “đóng 
băng”, nhiều DN tập trung làm phân khúc bình dân, nhà giá rẻ để tồn tại. Tuy nhiên, hiện nay 
thị trường đang “bùng nổ”, trong khi các chi phí đầu vào tăng cao, nên DN không thể làm 
nhà thương mại giá rẻ, vì làm thì chỉ có “từ chết đến bị thương”. Trong khi đó, hiện quỹ đất 
ngày càng hạn hẹp, đời sống người dân tăng cao, nên cũng không thể mãi chạy theo làm nhà 
giá rẻ. 

“Một dự án kéo dài hàng chục năm với nhiều chi phí. Khi bán được hàng chưa chắc đã 
xong, mà phải đến khi giao sổ hồng cho khách hàng mới hoàn thành nhiệm vụ và mới biết 
được lời, lỗ ra sao. Một TP lớn như TP HCM cũng cần có những dự án lớn, hạng sang để giúp 
bộ mặt đô thị đẹp hơn. Đã đến lúc không phải chỉ đáp ứng ăn no, mặc ấm mà tiến tới ăn ngon, 
mặc đẹp, nhà cửa cũng sang trọng hơn. Sở dĩ hiện nay các DN làm phân khúc căn hộ cao cấp 
vì nhu cầu về nhà ở của người dân cũng tăng cao, DN vẫn bán được hàng và họ vẫn tiếp tục 
xây”, vị này nói thẳng. 

TS Huỳnh Phước Nghĩa, Phó trưởng khoa Kinh doanh và Quan hệ quốc tế - Trường đại 
học Kinh tế TP HCM, cũng cho rằng không ai có thể “ép” DN phải làm cái này, phải làm cái 
kia. Việc DN đầu tư vào phân khúc nào đó là quyền của DN vì họ đã tính toán được bài toán 
đầu tư. Để các DN làm nhà ở thương mại giá thấp, nhà ở xã hội thì họ phải tiếp cận được quỹ 
đất giá rẻ, tiếp cận vốn ưu đãi (Đ.S)”. 

 

đất, nên chắc chắn họ phải đầu tư trung 
cao cấp để thu về lợi nhuận tốt hơn. Khi 
nhà nước có một quỹ nhà giá rẻ đủ lớn, kéo 
một lượng lớn khách hàng mua nhà thì các 
DN cũng phải buộc cơ cấu lại giá, cơ cấu 
lại sản phẩm để lôi kéo khách hàng. 

TS Huỳnh Phước Nghĩa 


