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                              Kính gửi: - Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh 
               - Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố  
               - Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố  
               - Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố  
                     - Sở Xây dựng 
 

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XII "Về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ 
vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại 
tự do thế hệ mới"; Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/04/2017 của Chính phủ "Ban hành 
chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW..."; Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X và Chương trình hành động 
số 16-CTr/TU ngày 27/10/2016 của Thành ủy về nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng 
lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2016 - 2020; 
Quyết định số 5880/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về Kế 
hoạch thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU của Thành ủy, Hiệp hội Bất 
động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) báo cáo tình hình thực trạng và giải pháp 
phát triển thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu hội nhập 
giai đoạn 2016-2020 tại Hội thảo khoa học "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng 
tăng trường, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập" ngày 
23/06/2018, như sau:  
 I. Tình hình thực trạng thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh: 

Hiệp hội nhất trí với nội dung dự thảo "Báo cáo Sơ kết 02 năm thực hiện Chương 
trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp 
ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2016-2020" của Ủy ban nhân dân thành phố đã đánh 
giá: " Ngành kinh doanh bất động sản: Nguồn lực đất đai được thành phố khai thác sử 
dụng ngày càng hiệu quả hơn, thu hút số lượng lớn vốn đầu tư của nhiều thành phần 
kinh tế. Nguồn thu từ đất đai và bất động sản đóng góp rất lớn vào nguồn thu ngân sách 
của thành phố góp phần tích cực phát triển kinh tế thành phố. Thị trường bất động sản 
phát triển trong đó có cả nhà ở đã góp phần rất quan trọng, đáp ứng ngày càng tốt hơn 
nhu cầu nhà ở của người dân; trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, diện tích bình quân 
nhà ở toàn thành phố đã tăng lên đáng kể (từ mức 17,32m2/người năm 2015, nâng lên là 
18,82m2/người năm 2017). Qua đó cũng thúc đẩy phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ 
tầng xã hội của thành phố; tốc độ đô thị hóa diễn ra rất nhanh; nhiều dự án phát triển đô 
thị, dự án khu nhà ở, bất động sản được đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố, trong đó 
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tập trung phát triển chính ở các hướng Đông, Nam và Đông Nam, phù hợp với định 
hướng phát triển chung của thành phố, tạo ra sự liên kết mạnh mẽ giữa các khu vực với 
nhau; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội từng bước được xây dựng đồng bộ, đảm 
bảo về chất lượng; sản phẩm nhà ở đa dạng về chủng loại, không chỉ giải quyết khá tốt 
nhu cầu chỗ ở, nâng cao điều kiện sống cho người dân, mà còn góp phần làm thay đổi 
diện mạo đô thị, bộ mặt thành phố ngày càng thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại. Bên 
cạnh đó, hệ thống các khu công nghiệp, khu chế xuất, các công trình hạ tầng kỹ thuật và 
xã hội, văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng… cũng phát triển cả về 
quy mô cũng như tính đồng bộ, hiện đại, đã góp phần quan trọng trong việc tạo lập cơ sở 
hạ tầng đô thị, cơ sở vật chất kỹ thuật, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, thu hút đầu tư, 
tạo nhiều việc làm, thu hút nguồn nhân lực lao động, góp phần tích cực chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế của thành phố theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các chủ thể tham 
gia thị trường bất động sản từng bước được hoàn thiện, góp phần cho thị trường phát 
triển. Đội ngũ các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trong nước, cũng như nước 
ngoài, các đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng, vật liệu xây dựng; hệ thống dịch vụ hỗ 
trợ cho thị trường bất động sản như các sàn giao dịch bất động sản, hệ thống thông tin bất 
động sản, công chứng, đăng ký sở hữu, hệ thống cung cấp dịch vụ tư vấn, môi giới, quản 
lý bất động sản tại thành phố ngày càng phát triển về quy mô và chất lượng cao hơn. Các 
doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đã tái cấu trúc doanh nghiệp; tự điều chỉnh cơ cấu 
kinh doanh, đưa ra các chiến lược phù hợp với tình hình thị trường; ưu tiên đầu tư 
những dự án có vị trí tốt, hạ tầng giao thông thuận lợi; hướng mạnh vào phân khúc thị 
trường có khả năng thanh toán như phân khúc bình dân, với mức giá hợp lý phù hợp với 
nhu cầu thị trường; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, áp dụng công nghệ thi công tiên 
tiến và sử dụng vật liệu mới, tiết kiệm chi phí để giảm giá thành sản phẩm, qua đó có thể 
cạnh tranh về giá, về chất lượng, và phù hợp với nhu cầu của thị trường". Hiệp hội xin 
được góp ý thêm, như sau: 

1/- Tình hình thực trạng thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh: 
- Thị trường bất động sản thành phố, sau giai đoạn bị khủng hoảng đóng băng, 

đã phục hồi và đi vào chu kỳ tăng trưởng trở lại kể từ cuối năm 2013 cho đến nay. Thị 
trường bất động sản có mối quan hệ mật thiết với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, 
và tình hình tăng trưởng GDP của cả nước và tăng trưởng GRDP của thành phố. Năm 
2015, thị trường bất động sản đã đạt mức tăng trưởng cao; năm 2016 có sự sụt giảm 
nhẹ; năm 2017 thị trường bất động sản tăng trưởng trở lại, mức tăng khoảng 4,07% so 
với năm 2016, đóng góp 0,21% trong tổng mức tăng trưởng GDP của cả nước theo số 
liệu của Tổng cục thống kê (Nhưng theo đánh giá của Ngân hàng HSBC thì lĩnh vực bất 
động sản có mức đóng góp 5% trong GDP, tương đương 0,34% trong GDP 6,81% năm 
2017), và tiếp tục xu thế tái cấu trúc thị trường, tái cơ cấu đầu tư để có sự tập trung 
phát triển mạnh hơn phân khúc nhà ở vừa túi tiền đáp ứng nhu cầu thực của người tiêu 
dùng. Phân khúc nhà ở trung cấp và nhà ở bình dân chiếm tỷ trọng khoảng 60-70% thị 
trường, là phân khúc chủ đạo của thị trường bất động sản thành phố, có tính thanh 
khoản cao nhất, góp phần đảm bảo an sinh xã hội về nhà ở cho người có thu nhập trung 
bình, thu nhập thấp, công nhân lao động, sinh viên và người nhập cư. Tuy nhiên, thị 
trường bất động sản thành phố trong hơn 05 tháng đầu năm 2018 đã có biểu hiện sụt 
giảm so với cùng kỳ năm 2017, như sau: (1) Tổng số dự án đủ điều kiện huy động vốn 
đưa ra thị trường là 29 dự án giảm 9,4% so với 32 dự án đã đưa ra thị trường cùng kỳ 
năm 2017; (2) Tổng số căn nhà đưa ra thị trường là 9.174 căn (gồm có 8.690 căn hộ 
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chung cư và 484 căn nhà thấp tầng), giảm 44,5% so với 16.506 căn cùng kỳ năm 2017, 
trong đó: (i) Phân khúc căn hộ cao cấp có 3.828 căn, giảm 25,9% so với 5.164 căn cùng kỳ 
năm 2017. Tuy nhiên, tỷ lệ căn hộ cao cấp lại chiếm đến 41,8% thị trường, tăng nhiều so 
với cùng kỳ năm 2017 (chiếm 31,3%); (ii) Phân khúc căn hộ trung cấp có 3.465 căn, giảm 
32,6% so với 5.136 căn cùng kỳ năm 2017. Tỷ lệ căn hộ trung cấp chiếm 37,7% thị trường, 
cao hơn so với cùng kỳ năm 2017 (chiếm 31,1%); (iii) Phân khúc căn hộ bình dân có 
1.881 căn, giảm mạnh đến 69,7% so với 6.206 căn cùng kỳ năm 2017. Tỷ lệ căn hộ bình 
dân chỉ chiếm 20,5%, giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm 2017 (chiếm 37,6%). Nguồn 
thu ngân sách thành phố từ đất tăng hàng năm, chiếm tỷ trọng khoảng 10% tổng nguồn 
thu, như: Năm 2015, thu tiền sử dụng đất đạt 10.669 tỷ đồng; Năm 2016, thu tiền sử dụng 
đất khoảng 12.000 tỷ đồng; Năm 2017, thu hơn 21.000 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 9,5%; Hơn 05 
tháng đầu năm 2018, đã thu 8.811,8 tỷ đồng tiền sử dụng đất, đạt 60,7% tổng dự toán, 
tăng 0,75%, đã thu 2.013,4 tỷ đồng tiền thuê đất, đạt 36,6% dự toán, giảm 16,9% so với 
cùng kỳ (Kết quả thực hiện hiệu quả hơn trước do thực hiện cơ chế mới, Phó Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thành phố là Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất). Nguồn vốn tín dụng 
vào thị trường bất động sản thành phố đã tăng từ năm 2015 đến nay, như: Năm 2015, 
đạt khoảng 140.000 tỷ đồng, chiếm 12,3% tổng dư nợ; Năm 2016, đạt khoảng 150.000 tỷ 
đồng, chiếm 10,6% tổng dư nợ; Năm 2017, đạt khoảng 180.000 tỷ đồng, chiếm 10,7% tổng 
dư nợ; Hơn 05 tháng đầu năm 2018, đạt khoảng 202.000 tỷ đồng, chiếm 10,8% tổng dư nợ 
(cao hơn mức bình quân cả nước). Nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI), một trong 
những thước đo kết quả hội nhập của nền kinh tế, của thị trường bất động sản nước ta, 
có xu thế tăng dần trong những năm gần đây, trong đó, thị trường bất động sản thường 
giữ vị trí thứ 3 trong việc thu hút vốn FDI, đồng thời, bổ sung thêm nguồn vốn quan 
trọng cho doanh nghiệp trong xu thế các ngân hàng thương mại đang dần hạn chế cấp 
tín dụng bất động sản. Riêng thành phố Hồ Chí Minh, có năm thị trường bất động sản 
giữ vị trí thứ nhất trong các năm 2015, năm 2017, và 05 tháng đầu năm 2018, như: Năm 
2015, đạt 1,497 tỷ USD (chiếm 53,3%); Năm 2016, có sự sụt giảm, chỉ đạt 1 tỷ USD; Năm 
2017, tăng mạnh, đạt 1,01 tỷ USD; Trong 05 tháng đầu năm 2018, đạt 216,3 triệu USD. 
Tính đến hết năm 2017, toàn thành phố có 7.372 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu 
tư gần 45 tỷ USD. Các nguồn vốn FDI vào thị trường bất động sản là từ Nhật Bản, Hàn 
quốc, Singapore, Hongkong, Đài Loan, Hoa Kỳ, và gần đây là Trung quốc. Điển hình tại 
thành phố Hồ Chí Minh là Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng; Công ty Nam Long hợp tác 
với Hankyu Hanshin Toho Group, và Nishi Nippon Railroad (Japan); Công ty Tiến 
Phước, Trần Thái hợp tác với Keppel Land (Singapore); Công ty Tiến Phát hợp tác với 
Sanyo Home (Japan); Công ty An Gia hợp tác với Creed Group (Japan); Công ty Phúc 
Khang hợp tác với Mitsubishi Corporation (Japan), và Qủy Genesis Global Capital 
(Singapore); CII hợp tác với Hongkong Land; Sơn Kim Land hợp tác với Hankyu 
Hanshin; Capitaland, VinaCapital, Lotte, Dragon Capital... cũng là những nhà đầu tư bất 
động sản lớn tại Việt Nam. Nguồn kiều hối gửi về nước hàng năm giữ ở mức trên dưới 
10 tỷ USD, trong đó, thành phố Hồ Chí Minh chiếm khoảng 50%, và có khoảng 21% 
đầu tư vào bất động sản. Trong năm 2017, đã có 11 doanh nghiệp bất động sản lên sàn 
chứng khoán. Trong hơn 5 tháng đầu năm 2018, đã có 04 doanh nghiệp lên sàn là 
Vinhomes thuộc Tập đoàn Vingroup, Net Land, Văn Phú Invest, Đạt Phương. Dự kiến 
từ nay đến cuối năm sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp bất động sản lên sàn chứng khoán 
như Hưng Thịnh Construction, Cenland, MBland, Hải Phát... Đây là hướng đi phù hợp 
và hiệu quả nhằm khẳng định uy tín thương hiệu, tính minh bạch và giải trình, tạo điều 
kiện huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước, giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn 
vốn tín dụng ngân hàng; Thành phố đã có gần 16.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập 
mới, với tổng vốn đăng ký gần 186.000 tỷ đồng, tăng 6,5% về số lượng doanh nghiệp và 
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giảm hơn 4% về vốn so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, có 3.385 doanh nghiệp có đăng 
ký kinh doanh bất động sản, chiếm 20,5%. 

- Dự báo 06 tháng cuối năm 2018, thị trường bất động sản sẽ tiếp tục tăng trưởng 
ổn định. 

2/- Đánh giá vai trò của doanh nghiệp bất động sản Việt Nam trong quá trình hội 
nhập:   

Khi nước ta gia nhập tổ chức WTO năm 2007, đã có ý kiến quan ngại nhà đầu tư 
nước ngoài sẽ thống lĩnh thị trường bất động sản. Nhưng, Hiệp hội Bất động sản thành 
phố Hồ Chí Minh đã cho rằng quan ngại này không có cơ sở. Thực tế, cho đến nay, các 
doanh nghiệp Việt Nam đang thống lĩnh thị trường bất động sản. Nhiều thương hiệu 
bất động sản Việt Nam đã được khẳng định như: Vingroup, Him Lam, Bitexco, Đại 
Quang Minh, Novaland, Nam Long, Tài Nguyên, Thủ Đức House, Sơn Kim Land, Kiến 
Á, An Gia, SunGroup, Khang Điền, Phú Long, Hưng Thịnh, SSG, Phúc Khang, City 
Land, Lê Thành, Hưng Lộc Phát, Phát Đạt, TTC Land, Vạn Thịnh Phát, CenGroup, 
Tiến Phước, C.T Group, Vietcomreal, CC1, Đại Phúc - Vạn Phúc, Sài Gòn Res... 

3/- Nguyên nhân dẫn đến sự tăng trưởng mạnh nguồn vốn FDI vào thị trường 
bất động sản trong quá trình hội nhập: 

Thị trường bất động sản đã thu hút được một nguồn vốn FDI lớn là do hai 
nguyên nhân chủ yếu, sau đây:  

(i) Nhà nước đã thay đổi chính sách, pháp luật về đầu tư, kinh doanh bất động sản, 
nhà ở; đã cho phép nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư kinh doanh bất động sản tương tự 
nhà đầu tư trong nước; nhà đầu tư nước ngoài được tham gia vào quá trình cổ phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước; đặc biệt là chính sách cho cá nhân nước ngoài sau khi nhập 
cảnh hợp pháp vào Việt Nam, được mua và sở hữu nhà ở tại các dự án nhà ở thương mại 
ngoài khu vực bảo vệ quốc phòng, an ninh;  

(ii) Nước ta giữ vững ổn định chính trị, kinh tế đang tăng trưởng vững chắc, nhiều 
doanh nghiệp Việt có năng lực và uy tín thương hiệu, đặc biệt là tầng lớp trung lưu đang 
gia tăng mạnh, dự kiến chiếm 50% dân số trong 10 năm tới. Tuy nhiên, cũng do độ mở 
cao của nền kinh tế nước ta trước tác động của nền kinh tế toàn cầu, nhất là một số nước 
lớn, nên sắp tới cần phải có chính sách thích hợp để giữ chân nhà đầu tư nước ngoài, và 
tiếp tục thu hút được nguồn vốn FDI phục vụ sự phát triển của kinh tế đất nước và thị 
trường bất động sản. 

II. Giải pháp phát triển thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng 
yêu cầu hội nhập giai đoạn 2016-2020: 

Nghị quyết số 06-NQ/TW đã đánh giá một trong những hạn chế, yếu kém trong 
quá trình hội nhập là: "Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và quá trình đổi mới ở trong 
nước, nhất là đổi mới, hoàn thiện thể chế, trước hết là hệ thống luật pháp, cơ chế, chính 
sách chưa được thực hiện một cách đồng bộ, chưa gắn kết chặt chẽ với quá trình nâng 
cao năng lực cạnh tranh...", và đã quyết định các chủ trương, chính sách cụ thể, trong 
việc "Hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao năng lực thực thi pháp luật. Khẩn 
trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện luật pháp trực tiếp liên quan đến hội nhập kinh tế 
quốc tế, phù hợp với Hiến pháp, tuân thủ đầy đủ, đúng đắn các quy luật của kinh tế thị 
trường và các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế; nội luật hoá theo lộ trình phù hợp những 
điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trước hết là luật pháp về thương mại, đầu tư, 
sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, lao động - công đoàn… bảo đảm tranh thủ được 
thời cơ, thuận lợi, vượt qua các khó khăn, thách thức từ việc tham gia và thực hiện các 
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hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (...) Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy phát 
triển doanh nghiệp; đặc biệt là hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa 
và nhỏ cùng với khuyến khích khởi nghiệp, sáng tạo. Tăng cường công tác quản lý nhà 
nước đối với hoạt động mua bán - sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam, trên cơ sở phát huy 
nội lực, bảo đảm tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế, phù hợp với các cam kết quốc tế"; 
Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 25/04/2017 về Chương trình hành động của Chính phủ, đã 
chỉ đạo: "Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật với lộ trình cụ thể, 
hướng tới các chuẩn mực quốc tế, loại bỏ dần các biện pháp mệnh lệnh - hành chính. 
Chú trọng nội luật hóa những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; tăng cường 
năng lực thực thi pháp luật; phát triển đồng bộ các dịch vụ pháp lý, đẩy mạnh xã hội hóa 
các dịch vụ pháp lý. Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là Chính phủ kiến tạo. Thực hiện hiệu quả cải cách hành 
chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính cải cách tư pháp, xây dựng bộ máy nhà nước tinh 
gọn, trong sạch, phát huy dân chủ, tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương (...) Bổ 
sung và kiện toàn cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Xây dựng và triển 
khai các chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sự phát triển của các doanh 
nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ, khuyến 
khích các doanh nghiệp khởi nghiệp... đảm bảo nguyên tắc phù hợp với các cam kết mà 
Việt Nam đã tham gia. Khẩn trương điều chỉnh và hoàn thiện chiến lược thu hút và sử 
dụng nguồn vốn FDI ..." Hiệp hội xin được đề xuất một số giải pháp phát triển thị 
trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2016-
2020, như sau: 

1/- Kiến nghị sửa đổi, bổ sung các Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh 
bất động sản, Luật Xây dựng... theo hướng kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bất 
động sản minh bạch, thông thoáng, lành mạnh, bình đẳng. Trọng tâm là: 

- Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách về thu tiền sử dụng đất vừa đảm 
bảo nguyên tắc giá đất phù hợp với giá thị trường, vừa phù hợp với khả năng tài chính 
của cá nhân, hộ gia đình, và không để tiền sử dụng đất là gánh nặng của doanh nghiệp 
mà cuối cùng người tiêu dùng phải gánh chịu khi mua nhà.   

- Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách về quy trình công tác thẩm định 
thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, cấp Giấy phép xây dựng các công trình xây 
dựng cấp 1 (từ 25 tầng trở lên). 

- Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách để quản lý các sản phẩm bất 
động sản mới như condotel, officetel, hometel, shophouse, đảm bảo phát triển minh 
bạch, lành mạnh, bền vững. 

- Kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
tạo điều kiện cho doanh nghiệp, các nhà đầu tư được tiếp cận bình đẳng, minh bạch các 
nguồn lực đất đai, các dự án đầu tư theo hình thức hợp tác công tư (PPP), theo hợp 
đồng xây dựng - chuyển giao (BT), cũng như trong quá trình thực hiện cổ phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước tại công ty cổ phần, trong bán tài sản đảm 
bảo các khoản nợ xấu theo Nghị quyết 42 của Quốc hội, trong quá trình sắp xếp lại mặt 
bằng thuộc cơ quan nhà nước, di dời các cơ sở sản xuất ô nhiễm vào khu công nghiệp... 

- Kiến nghị sớm triển khai thực hiện quy trình cấp "Giấy chứng nhận quyền sở 
hữu nhà, quyền sử dụng đất" cho cá nhân nước ngoài sau khi mua nhà.  

2/- Kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật để tạo điều kiện thông 
thoáng cho các nhà đầu tư nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam, trong đó, đề nghị xem 
xét miễn visa. Đồng thời, kiến nghị Nhà nước và chính quyền các địa phương có biện 
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pháp ngăn chặn tình trạng người nước ngoài đầu tư chui, hoặc mua chui bất động sản 
tại Việt Nam. 

3/- Kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương thực hiện hiệu quả cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực 
hiện chính quyền điện tử để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn nữa. 

4/- Các doanh nghiệp bất động sản cần nâng cao tầm nhìn, tiếp tục tăng cường 
năng lực về vốn, về quản trị doanh nghiệp, coi trọng tinh thần khởi nghiệp và tái khởi 
nghiệp, tái cấu trúc doanh nghiệp, xây dựng mô hình quản lý phù hợp, coi trọng việc 
hợp tác với các nhà đầu tư và doanh nghiệp nước ngoài để đáp ứng yêu cầu hội nhập. 
Hiệp hội tiếp tục nỗ lực thực hiện công tác kết nối đầu tư giữa các doanh nghiệp trong 
nước và nước ngoài. 
 Trân trọng kính chào! 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Ban Chấp hành HH; 
- Quý vị Hội viên; 
- Lưu VP. 
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