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 Kính gửi: - Ông Nguyễn Thành Phong  
     Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
     Phó Bí thư Thành ủy 
     Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh 
   - Ông Võ Văn Hoan - Thành ủy viên 
     Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

             

Hòa chung trong niềm vui cả nước đã giành thắng lợi rất to lớn và toàn diện năm 
2019, Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) nhiệt liệt chúc mừng thành 
phố Hồ Chí Minh đã đạt được những thành quả to lớn và toàn diện năm 2019, với 10 sự kiện 
nổi bật, tiêu biểu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đô thị, văn hóa - xã hội, an ninh quốc 
phòng và đối ngoại. Nền kinh tế thành phố đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng. Trong 
đó, lần đầu tiên, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đã vượt mốc 400.000 tỷ 
đồng, vượt 3,34% chỉ tiêu kế hoạch, chiếm 27% tổng thu ngân sách nhà nước và tiếp tục 
khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.  

Tuy nhiên, năm 2019, thị trường bất động sản và nhiều doanh nghiệp bất động sản lại 
phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức rất lớn. Quy mô thị trường và nguồn cung dự 
án, nguồn cung sản phẩm nhà ở bị sụt giảm mạnh, nhất là nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có 
giá vừa túi tiền. Giá nhà tăng cao. Người có thu nhập trung bình, người có thu nhập thấp đô 
thị khó tiếp cận nhà ở hơn trước đây. Hầu hết các doanh nghiệp bất động sản đều bị sụt giảm 
mạnh về doanh thu và lợi nhuận, thậm chí một số doanh nghiệp bị thua lỗ hoặc đứng trước 
nguy cơ bị phá sản.   

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, năm 2019, tổng số giao dịch nhà đất thành công là 
83.136 giao dịch, giảm 26,1% so với năm 2018. Trong đó, có 6.280 giao dịch bất động sản 
du lịch nghỉ dưỡng, cũng giảm 20% so với năm 2018. 

Theo số liệu của Cục Đăng ký quản lý kinh doanh (Bộ Kế hoạch Đầu tư), trong năm 
2019, có đến 598 doanh nghiệp bất động sản đăng ký tạm dừng hoạt động, tăng 36,8%; có 
đến 686 doanh nghiệp bất động sản giải thể, tăng 39,4%, so với năm 2018, đứng đầu so với 
các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác.  

Tại thành phố Hồ Chí Minh, có đến 126 dự án nhà ở thương mại có quỹ đất hỗn hợp 
bị ách tắc thủ tục đầu tư xây dựng và 158 dự án bất động sản có nguồn gốc quỹ đất thuộc 
Nhà nước quản lý phải rà soát lại thủ tục pháp lý, hoặc phải thanh tra, điều tra. Năm 2019, 
chỉ có 01 dự án nhà ở thương mại có quyền sử dụng đất ở được Ủy ban nhân dân thành phố 
chấp thuận chủ trương đầu tư, giảm 12 dự án, giảm 92% so với năm 2018; chỉ có 04 dự án 
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nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư và công nhận chủ đầu tư, giảm 24 dự 
án, giảm 85% so với năm 2018; chỉ có 16 dự án nhà ở thương mại được chấp thuận đầu tư, 
giảm 64 dự án, giảm 80% so với năm 2018.  

Hiệp hội rất cảm ơn Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch và Ông Võ Văn Hoan - Phó 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã rất quan tâm và đã tổ chức nhiều cuộc họp với các 
doanh nghiệp bất động sản trong năm 2019, nhưng vẫn còn một số điểm nghẽn và vướng 
mắc chưa được giải quyết. 

Hiệp hội kính đề nghị Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch và Ông Võ Văn 
Hoan - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, sớm tổ chức cuộc gặp làm 
việc với doanh nghiệp bất động sản để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhằm khai thông 
thị trường bất động sản trong năm 2020, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở của các 
tầng lớp nhân dân, nhất là giải quyết nhà ở cho người có thu nhập trung bình, người có 
thu nhập thấp đô thị và tăng nguồn thu cho ngân sách thành phố. 

Trân trọng kính chào! 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Xây dựng; 
- Ban Chấp hành HH;  
- Qúy vị Hội viên; 
- Lưu VP. 
 
Đính kèm:  

- Văn bản 121/2019/CV-HoREA đề nghị 
các giải pháp thuộc thẩm quyền thành phố;  

- Văn bản 128/2019/CV-HoREA đề nghị 
các giải pháp thuộc thẩm quyền Trung 
ương.  
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