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      Kính gửi: - Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội Khóa XIV 
      - 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 Hồ Chí Minh 
      - Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp 
      

 Ngày 25/01/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg về việc 
đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội; Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành các Quyết định số 
117/QĐ-TTg ngày 22/01/2018 về mức lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội của các tổ chức 
tín dụng do Nhà nước chỉ định là 5%/năm; Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 03/04/2018 về 
lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội là 4,8%/năm và lãi suất 
nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã có văn 
bản số 102/UBTVQH14-TCNS ngày 26/04/2017 gửi Chính phủ về phương án phân bổ chi 
tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đối với phần vốn còn lại, đồng ý bổ 
sung 2.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội, trong đó dành một phần bổ sung để 
thực hiện chính sách nhà ở xã hội. Nhưng trên thực tế, theo Báo cáo 1248/BXD-QLN ngày 
28/05/2018 của Bộ Xây dựng thì lượng vốn ngân sách bố trí cho Ngân hàng Chính sách xã 
hội trong giai đoạn 2018-2020 là 1.262/9.000 tỷ đồng (chỉ đáp ứng khoảng 13% so với yêu 
cầu của Ngân hàng Chính sách xã hội); Riêng năm 2018, Ngân hàng Chính sách xã hội chỉ 
được giao 500 tỷ đồng và đã phân bổ cho các Chi nhánh địa phương, trong đó, Hà Nội và 
thành phố Hồ Chí Minh được nhận mức phân bổ cao nhất là 50 tỷ đồng, các địa phương khác 
chỉ được phân bổ khoảng 10-15 tỷ đồng nên không đáp ứng được yêu cầu của các đối tượng 
thụ hưởng nhà ở xã hội; Các Ngân hàng thương mại được Ngân hàng nhà nước chỉ định 
(Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank) là những ngân hàng đã có nhiều kinh nghiệm 
thực tiễn nhưng chưa được nhận nguồn vốn ngân sách hỗ trợ để cho vay nhà ở xã hội. Hiệp 
hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) báo cáo đề xuất Ủy ban thường vụ Quốc 
hội, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và Thường trực Thành ủy và Thường 
trực Ủy ban nhân dân Thành phố một số cơ chế, chính sách để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở 
thương mại giá rẻ phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố Hồ Chí Minh, có tham khảo 
kinh nghiệm mô hình phát triển các khu nhà ở an sinh xã hội với căn hộ diện tích 30m2, giá 
bán từ 100 - 200 triệu đồng/căn của tỉnh Bình Dương.  

 I. Kinh nghiệm từ mô hình phát triển nhà ở an sinh xã hội của tỉnh Bình Dương: 
 1/- Đặc điểm tình hình của tỉnh Bình Dương: 
 Tỉnh Bình Dương có dân số khoảng 2 triệu người, trong đó có đến hơn 1 triệu người 
nhập cư, chiếm tỷ lệ 52% dân số, là tỉnh có tỷ lệ dân nhập cư thuộc hàng cao nhất cả 
nước (thành phố Hồ Chí Minh có tỷ lệ người nhập cư khoảng 23%),  với tuyệt đại đa số là 
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công nhân, lao động làm việc trong các khu công nghiệp. Diện tích nhà ở bình quân của 
tỉnh đã đạt mức 25m2/người (thành phố Hồ Chí Minh chỉ mới đạt 18,1m2/người và phấn 
đấu đạt 19,8m2/người vào năm 2020). Lãnh đạo tỉnh Bình Dương nhận định người nhập cư 
là nguồn nhân lực rất quan trọng góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa của tỉnh, nhưng 
cũng đã tạo áp lực nặng nề cho tỉnh trong việc giải quyết nhà ở và an sinh xã hội. Để giải 
quyết nhu cầu nhà ở cấp bách cho công nhân, lao động, người thu nhập thấp và người nhập 
cư, Tỉnh ủy đã có nghị quyết lãnh đạo và Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chương 
trình phát triển nhà ở trong quá trình công nghiệp hóa, trọng điểm là phát triển nhà ở 
xã hội, với tên gọi là "nhà ở an sinh xã hội". 
 2/- Kết quả thực hiện chương trình nhà ở an sinh xã hội của tỉnh Bình Dương: 
 Toàn tỉnh có 85 dự án nhà ở xã hội, trong đó có 43 dự án do Tổng Công ty Becamex 
làm chủ đầu tư với tổng diện tích 3,1 triệu m2, gồm 70.000 căn. Sau 4 năm thực hiện, đến nay 
đã có 25 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng với tổng diện tích 491.262 m2, trong đó, 
Becamex đã thực hiện 5 dự án với tổng diện tích 298.097 m2 với 6.595 căn hộ, chiếm 
60,67% tổng số nhà ở xã hội đã được xây dựng. Bên cạnh đó, đã có khoảng 200 doanh 
nghiệp trong các khu công nghiệp đã đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, lao động với 
tổng diện tích 270.000 m2, đưa tổng diện tích sàn nhà ở xã hội toàn tỉnh lên đến 761.000 m2 

với khoảng 16.900 căn hộ, giải quyết được khoảng 17% nhu cầu của công nhân, lao động 
nhập cư. Ngoài ra, các hộ gia đình, cá nhân cũng đã đầu tư xây dựng nhà trọ với số lượng 
khoảng 180.000 căn đáp ứng được nhu cầu cho 540.000 công nhân, lao động, sinh viên và 
người thu nhập thấp đô thị thuê, giải quyết được 55% nhu cầu nhà ở của công nhân, lao 
động, người nhập cư của tỉnh. 
 3/- Đặc điểm của các dự án nhà ở an sinh xã hội do Becamex thực hiện: 
 (1)- Các chung cư nhà ở an sinh xã hội của Becamex đều nằm trong khu vực đã được 
quy hoạch thành phố mới Bình Dương có quy mô 1.011 ha, cách trung tâm thành phố Thủ 
Dầu Một khoảng 03 km; hoặc bên cạnh các khu công nghiệp, đã được đầu tư hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, giao thông thuận lợi không bị ùn tắc, có cả các tuyến xe buýt 
nhanh; đã có hệ thống hạ tầng xã hội như trường học, mẫu giáo, nhà trẻ, bệnh viện, công 
viên, khu thể dục thể thao, vui chơi giải trí, thương mại;  
 (2)- Các chung cư nhà ở an sinh xã hội cao 5 tầng, không có thang máy, chiều cao 
thông tầng khoảng 4m, các căn hộ từ lầu 1 đến lầu 5 có diện tích 30m2 bao gồm 20m2 
sàn và 10m2 gác lững đã được xây dựng hoàn chỉnh, hợp lý (tránh được tình trạng các hộ 
dân tự cơi nới sau này); các căn hộ tầng trệt có diện tích 45m2; diện tích nhà ở bình quân 
đầu người tại các khu nhà này từ 7,5 - 15m2/người thấp hơn mức bình quân của tỉnh;   
 (3)- Nền địa chất công trình vững chắc (đất đồi) nên hầu hết chung cư làm móng 
đơn, chỉ có một số ít chung cư phải làm móng cọc ngắn với chi phí thấp, và không tốn nhiều 
chi phí san ủi mặt bằng;   
 (4)- Chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí đầu tư đường giao thông kết nối, chi phí 
xây dựng hệ thống cấp nước, cấp điện, chiếu sáng công cộng, thoát nước bẩn đến ranh 
công trình chung cư; chi phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội, dịch vụ (trường 
học, mẫu giáo, nhà trẻ, bệnh viện, công viên, khu thể dục thể thao, vui chơi giải trí, 
thương mại...) đều được Becamex đầu tư xây dựng 100%, không phân bổ vào giá thành 
căn hộ nhà ở an sinh xã hội này; 
 (5)- Các chung cư xây dựng theo mô-đun thiết kế mẫu nên giảm được chi phí thiết 
kế, và tiết kiệm được thời gian tổ chức triển khai dự án; 
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 (6)- Giá bán căn hộ 30m2 dao động từ 100 - 200 triệu đồng tùy theo vị trí tầng; 
căn hộ tầng trệt có giá bán khoảng 400 triệu đồng để bù đắp chi phí dự án; người mua 
chỉ phải trả trước 10 - 20 triệu đồng là được nhận nhà ở, số tiền còn lại được trả góp 
trong 15 năm với lãi suất vay ưu đãi; tỉnh Bình Dương cũng đã cho phép người mua 
nhà có thể chuyển nhượng sau 03 năm sử dụng; 
 (7)- Theo khảo sát của Becamex, đa số công nhân, lao động, người nhập cư muốn 
được thuê nhà giá rẻ, gần nơi làm việc; chỉ một bộ phận có điều kiện tài chính, được hỗ trợ 
vốn vay ưu đãi, muốn gắn bó lâu dài với địa phương thì mới có nhu cầu mua nhà ở an sinh xã 
hội trả góp dài hạn; 
 4/- Những tồn tại, vướng mắc, khó khăn của tỉnh Bình Dương: 
 (1)- Kết quả thực hiện chương trình phát triển nhà ở xã hội chưa theo kịp tốc độ tăng 
dân số cơ học rất lớn của tỉnh, tương tự như thành phố Hồ Chí Minh; 
 (2)- Một số chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại đã dành 20% quỹ đất kinh doanh để 
phát triển nhà ở xã hội nhưng thiếu vốn để triển khai; hoặc tại khu vực chưa có đủ cơ sở hạ 
tầng và các dịch vụ, tiện ích để tạo không gian sống thuận tiện cho người dân;  
 (3)- Trên địa bàn tỉnh vẫn còn thiếu dự án nhà ở cho thuê giá rẻ do doanh nghiệp 
đầu tư để đáp ứng nhu cầu của số đông công nhân, lao động, người nhập cư, nên đã có đến 
45% phải thuê phòng trọ, nhà trọ của các cá nhân, hộ gia đình đầu tư, phần lớn có chất 
lượng thấp, thiếu tiện ích và chưa đảm bảo an toàn, an ninh (Ghi chú: Nghị định 
100/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 20/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng chỉ cho 
phép cá nhân, hộ gia đình được làm nhà trọ, phòng trọ có khu vệ sinh riêng với diện tích tối 
thiểu 10m2; doanh nghiệp không được làm loại phòng trọ này, trong lúc doanh nghiệp nếu 
được tham gia thì sẽ làm tốt hơn cá nhân, hộ gia đình); 
 (4)- Đến nay, người mua nhà ở xã hội vẫn chưa tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi 
theo quy định (Ghi chú: Từ ngày 01/07/2015 cho đến nay, ngoại trừ gói tín dụng ưu đãi 
30.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, thì gần như vẫn 
chưa bố trí được nguồn vốn từ ngân sách để thực hiện chính sách nhà ở xã hội theo quy định 
của Luật Nhà ở 2014); 
 (5) - Trên thực tế, vẫn còn một số căn hộ nhà ở an sinh xã hội trống, chưa có người 
thuê, mà nguyên nhân chủ yếu là vẫn còn thiếu tiện ích và dịch vụ cung ứng thực phẩm, hàng 
hóa, dịch vụ vừa túi tiền của công nhân, lao động, kể cả vấn đề đi lại...      

 5/- Một số bài học rút ra từ thực tiễn của tỉnh Bình Dương: 
 (1)- Quyết tâm chính trị rất lớn của Tỉnh Ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trương 
thực hiện Chương trình phát triển nhà ở trong quá trình công nghiệp hóa, trọng điểm là phát 
triển nhà ở xã hội, nhà ở an sinh xã hội đã được quán triệt thống nhất, đồng bộ, thông 
suốt từ Ủy ban nhân dân tỉnh, đến các Sở, ban, ngành, và các địa phương trong tỉnh; 
 (2)- Các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng, thực hiện; đặc biệt là vai trò của Tổng 
Công ty Becamex (doanh nghiệp nhà nước) là chủ lực, nòng cốt, dẫn dắt thực hiện 
chương trình nhà ở an sinh xã hội, tương tự cách làm của Tổng Công ty Land & Housing 
(LH) thực hiện các chương trình nhà ở xã hội tại Hàn Quốc;    
 (3)- Ngay từ trước khi có Luật Nhà ở 2005, Lãnh đạo tỉnh đã chủ trương khi quy 
hoạch phát triển đô thị phải dành tối thiểu 7% diện tích đất ở để phát triển nhà ở xã 
hội. Luật Nhà ở 2005 mới bắt đầu quy định điều này tại khoản 1 điều 48: "Trong quy hoạch 
xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 
công nghệ cao phải xác định rõ quy hoạch xây dựng quỹ nhà ở xã hội"; 
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 (4)- Sử dụng triệt để và hiệu quả quỹ đất công để phát triển nhà ở xã hội; Các khu 
nhà ở an sinh xã hội của Becamex đều được xây dựng trên quỹ đất công, được Becamex hỗ 
trợ toàn bộ chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí đầu tư hạ tầng; Các công ty phát triển hạ tầng 
khu công nghiệp trong tỉnh cũng phải có trách nhiệm dành quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội; 
 (5)- Lựa chọn địa điểm xây nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ phải gần nơi làm 
việc, căn hộ nhỏ nhưng được thiết kế rất hợp lý, có diện tích sử dụng 30m2 (bao gồm gác 
lửng), giá cả hợp lý phù hợp với khả năng tài chính của người mua nhà là công nhân, 
lao động, người thu nhập thấp, người nhập cư; Người mua nhà được hỗ trợ vay vốn ưu 
đãi; Để giảm giá bán căn hộ an sinh xã hội (30m2) thì căn hộ tầng trệt (45m2) được bán 
giá cao hơn (khoảng 400 triệu đồng/căn) để bù đắp giá bán cho các căn hộ tầng trên; Hệ 
thống hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội và các dịch vụ phục vụ cư dân tương đối đầy 
đủ, đồng bộ;  
 (6)- Thời gian làm thủ tục hành chính các dự án nhà ở xã hội nhanh do được Ủy ban 
nhân dân tỉnh, các sở, ngành, địa phương ưu tiên giải quyết. 

 II. Tổng quan tình hình và dự báo nhu cầu nhà ở vừa túi tiền cho người có thu 
nhập trung bình; nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp đô thị, công 
nhân, lao động, người nhập cư tại thành phố Hồ Chí Minh: 
 1/- Chủ trương của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố về phát triển nhà ở 
vừa túi tiền, nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ tại thành phố: 
 - Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10 đã đề ra Chương trình 
đột phá thứ 7 "Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị", trong đó có chương trình 
xây dựng, nâng cấp các chung cư cũ; Chương trình di dời, tái định cư nhà trên và ven kênh 
rạch; Chương trình phát triển nhà ở xã hội, khu lưu trú công nhân, ký túc xá sinh viên. Ủy 
ban nhân dân thành phố và các Sở, ngành, quận, huyện cũng đã đề ra chương trình hành động 
để tổ chức thực hiện. Đây là các chương trình động lực tạo điều kiện để thực hiện xã hội 
hóa, huy động nguồn lực của các doanh nghiệp tích cực tham gia xây dựng, chỉnh trang và 
phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt theo phương thức xây dựng - 
chuyển giao (BT), hoặc hợp tác công tư (PPP). Trong đó, có mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, 
nhà ở tái định cư, nhà ở thương mại giá rẻ để bán, bán trả góp dài hạn, cho thuê cho người có 
thu nhập trung bình, người có thu nhập thấp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công nhân, 
lao động và người nhập cư; 
 - Trong lúc Nhà nước chưa có chính sách chung về hỗ trợ tín dụng cho người mua căn 
nhà đầu tiên, thì từ năm 2006, thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện chính sách hỗ trợ tín 
dụng ưu đãi cho cán bộ, công nhân viên chức khi mua căn nhà đầu tiên. Giai đoạn đầu, thành 
phố hỗ trợ mỗi suất vay mua nhà là 300 triệu đồng; Sau đó, tăng lên 400 triệu đồng; Trong 
vài năm gần đây là 500 triệu đồng; Hiện nay, Quỹ phát triển nhà ở và Sở Tài chính đang đề 
nghị Ủy ban nhân dân thành phố nâng suất cho vay lên 600 triệu đồng. Sau 12 năm thực hiện, 
đã có 4.010 cán bộ, công nhân viên (80% người vay thuộc ngành giáo dục, y tế) được vay với 
tổng số tiền 1.565 tỷ đồng, được thành phố hỗ trợ lãi suất vay, và hiện chỉ phải trả lãi vay 
4,7%/năm để mua căn nhà đầu tiên;   
 - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã quyết định Đề án xây dựng "Thiết chế Công 
đoàn" bao gồm cụm nhà ở, có các tiện ích, dịch vụ tối thiểu để phục vụ công nhân, lao động 
các khu công nghiệp. Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 
12/05/2017 phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công 
nghiệp, khu chế xuất". Liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh cũng đang triển khai đề 
án này trên  địa bàn thành phố.       
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 2/- Tổng quan tình hình:  
 2.1)- Trước năm 1975, trên địa bàn thành phố đã có 474 chung cư thấp tầng (phần 
lớn là 04 tầng) với những căn hộ nhỏ có diện tích chỉ khoảng 28 - 30m2, trong đó có nhiều 
căn hộ được người dân cơi nới thêm gác lửng bằng vật liệu nhẹ, không đồng nhất và không 
đảm bảo mỹ quan, điển hình như chung cư Nguyễn Thiện Thuật, quận 3, chung cư Ngô Gia 
Tự, chung cư Nguyễn Kim, quận 10, chung cư Thanh Đa, quận Bình Thạnh... và các hộ gia 
đình đã sử dụng trong 50 năm qua; 
 2.2)- Từ năm 1975 đến nay, thành phố đã bố trí chỗ ở cho cán bộ, công nhân viên, 
người lao động tại nhiều chung cư và nhà tập thể cũ, trong đó, có những chung cư, nhà tập 
thể với các căn phòng ở rất nhỏ, chỉ có diện tích khoảng 10 - 20 m2, như chung cư 727 Trần 
Hưng Đạo, quận 5, có 12 tầng với hơn 500 căn hộ... Đồng thời, thành phố cũng đã phát triển 
nhiều khu nhà chung cư, nhà lưu trú công nhân, ký túc xá sinh viên để giải quyết một phần 
nhu cầu nhà ở của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ lực lượng vũ trang, người 
thu nhập thấp đô thị, công nhân lao động và người nhập cư, tiêu biểu như: 1.000 căn hộ bán 
trả góp đầu tiên của cả nước tại khu dân cư Bàu Cát, quận Tân Bình; Thực hiện chỉnh trang 
đô thị, xây dựng chung cư Xóm Cải, quận 5; Xây dựng mới các chung cư Nguyễn Kiệm, 
quận Phú Nhuận, Phan Văn Trị, Đinh Bộ Lĩnh quận Bình Thạnh; các chung cư đường Hoàng 
Diệu, quận 4.., nhưng số lượng vẫn còn ít, chưa đáp ứng kịp nhu cầu nhà ở giá rẻ rất lớn của 
nhân dân thành phố;  
 2.3)- Sau năm 2000, các doanh nghiệp đã đầu tư phát triển các dự án nhà ở thương 
mại vừa túi tiền, và đến nay đã có những doanh nghiệp tiên phong đầu tư nhà ở xã hội, 
trong đó, có nhiều doanh nghiệp đã đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, tại các 
quận ven và huyện ngoại thành, tiêu biểu như: 
 Công ty Lê Thành chuyên đầu tư căn hộ nhà ở thương mại vừa túi tiền để cho thuê, 
hoặc bán cho công nhân, lao động, người thu nhập thấp đô thị với hơn 4.500 căn hộ, và cũng 
là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên đã đầu tư các dự án nhà ở thương mại có diện tích 29m2/căn 
cho thuê dài hạn 49 năm. Ông Lê Hữu Nghĩa - Giám đốc Công ty, với tư cách cá nhân đã đầu 
tư đưa ra thị trường 02 chung cư thấp tầng với quy mô 285 căn hộ nhỏ 19m2/căn, cho thuê 
với giá chỉ 1,5 triệu đồng/ tháng, đặt cọc 01 tháng tiền thuê nhà. Công ty đang thực hiện 
dự án chung cư nhà ở xã hội gồm 930 căn hộ nhà ở xã hội cho thuê dài hạn, có diện tích 
38m2/căn hộ (có thể chia ra làm 02 phòng cho thuê với diện tích 19m2/phòng) tại phường 
An Lạc, quận Bình Tân; Công ty Thiên Phát đã đầu tư dự án chung cư nhà ở xã hội gồm 
2.500 chỗ ở cho công nhân thuê tại khu công nghiệp Linh Trung 2, Công ty đang đề nghị 
được đầu tư các dự án nhà ở xã hội tại Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh; 
Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (Resco) đã đầu tư khu nhà lưu trú công nhân đầu tiên của 
thành phố tại Khu chế xuất Linh Trung, quận Thủ Đức; Tanimex đã đầu tư khu nhà lưu trú 
công nhân tại Khu công nghiệp Tân Bình; Công ty Hoàng Quân đã hoàn thành đưa vào sử 
dụng khu nhà ở xã hội gồm 1.700 căn tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, và đang tiếp 
tục đầu tư vào 04 dự án nhà ở xã hội tại thành phố, trong đó, có dự án nhà ở xã hội số 35 
Hồ Học Lãm, quận Bình Tân hợp tác với Qũy Phát triển nhà ở thành phố gồm 718 căn 
hộ; Công ty Thủ Thiêm đã hoàn thành đưa vào sử dụng chung cư nhà ở xã hội gồm 304 
căn tại phường Thảo Điền, quận 2; Công ty Phú Cường đã đầu tư chung cư nhà ở xã hội 
tại phường Bình An, quận 2 với 1.087 căn hộ phục vụ cho cán bộ, công nhân viên ngành 
công an; Công ty Vạn Thái đã đầu tư chung cư Topaz Home 1 nhà ở xã hội tại phường Tân 
Thới Nhất, quận 12 với 1.100 căn hộ, Topaz Home 2 tại phường Tân Phú, quận 9 với 1.100 
căn hộ; Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (ITC) đã dành quỹ đất đầu tư các dự 
án nhà ở công nhân tại khu chế xuất Tân Thuận; Công ty Nam Long đã thực hiện 08 dự án 
nhà ở thương mại vừa túi tiền EHome và đang triển khai đầu tư các dự án nhà ở xã hội 
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EHomeS tại quận 9 và huyện Bình Chánh. Trong điều kiện chưa có nguồn vốn tín dụng ưu 
đãi, Công ty Nam Long đã hỗ trợ 2%/năm lãi suất vay cho người mua dự án nhà ở xã hội 
EHomeS Phú Hữu, quận 9, người mua vẫn còn phải trả lãi vay 7%/năm cho ngân hàng. 
Trong lĩnh vực nhà ở tái định cư, nhà ở thương mại giá thấp, còn có nhiều doanh nghiệp tham 
gia, như Công ty Đức Khải đã thực hiện 03 dự án nhà ở tái định cư tại phường Phú Mỹ, 
quận 7, phường Bình An, quận 2 và tại quận Tân Bình; Công ty Nam Rạch Chiếc đã thực 
hiện dự án nhà tái định cư tại phường An Phú-Bình Khánh, quận 2; Công ty C.T có các dự 
án IHome, Bee Home; Công ty Phát triển nhà Thủ Đức có các dự án TDH Apartments; 
Công ty Hưng Thịnh có các dự án nhà ở vừa túi tiền 12View, 8X, Melody, Florita, Mia; 
Công ty Phúc Khang có các dự án Eco City, Làng Sen, Diamond Lotus; các công ty Him 
Lam, Nhà Mơ, Thuận Việt, Phương Việt, Thuận Kiều, Vạn Thái, Kiến Á, Địa Ốc Việt, 
Rio Land, An Gia, Hoàng Anh Gia Lai, Vietcomreal, Hưng Ngân, Tecco, Đất Lành... đã 
đầu tư phát triển nhiều dự án nhà ở vừa túi tiền, dự án căn hộ nhỏ đáp ứng nhu cầu của người 
có thu nhập trung bình, người có thu nhập thấp đô thị, người nhập cư. 

 3/- Các vướng mắc, khó khăn trong thực hiện chính sách nhà ở xã hội: 

Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1248/BXD-QLN ngày 28/05/2018 kính gửi Thủ 
tướng Chính phủ "V/v Bổ sung vốn tín dụng cho lĩnh vực nhà ở xã hội" đã thống nhất 
nhận định với Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh về nguyên nhân chính 
dẫn đến "việc phát triển nhà ở xã hội vẫn tiến triển rất chậm, nhiều khó khăn, ách tắc" là 
do:  

(1) Nguồn vốn để cấp bù lãi suất cho các tổ chức tín dụng để cho vay thực hiện 
chính sách nhà ở xã hội thì đến nay vẫn chưa được bố trí;  

(2) Không có nguồn vốn để tiếp tục cho vay sau khi gói tín dụng 30.000 tỷ đồng 
theo quy định tại Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ đã giải ngân hết vào 
cuối tháng 12/2016. Báo cáo của các địa phương cho thấy, hiện nay có 206 dự án nhà ở xã 
hội với quy mô xây dựng khoảng 168.700 căn hộ, tổng diện tích khoảng 8.435.000 m2 đang 
bị chậm tiến độ hoặc tạm dừng thi công;  

(3) Trong các nguyên nhân trên, việc không bố trí được vốn ngân sách để thực 
hiện chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 và Nghị 
định số 100/2015/NĐ-CP ngày 22/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở 
xã hội là nguyên nhân chủ yếu;  

(4) Bộ Xây dựng cũng nhận định chính quyền tại một số địa phương chưa quan tâm 
đến việc phát triển nhà ở xã hội, chủ đầu tư cũng chưa chủ động đầu tư xây dựng loại nhà ở 
có diện tích nhỏ, giá thấp; Cơ cấu nguồn cung căn hộ nhà ở bị mất cân đối, các hộ nghèo, thu 
nhập thấp không đủ khả năng và điều kiện để cải thiện chỗ ở. 

 4/- Dự báo nhu cầu nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ tại thành phố: 
 4.1)- Dự báo nhu cầu: 
 Hiện nay, quy mô dân số thành phố Hồ Chí Minh đã lên đến gần 13 triệu người 
(nhưng trong số liệu thống kê chính thức thì chỉ có 8,3 triệu người), trong đó có gần 3 triệu 
người nhập cư, chiếm khoảng 23% dân số; có hơn 400.000 sinh viên; hàng năm có thêm 
hơn 50.000 cặp kết hôn mới; Qua khảo sát của Sở Xây dựng, Viện nghiên cứu phát triển thì 
có khoảng 500.000 hộ chưa có nhà; có khoảng 81.000 hộ cần nhà ở xã hội trong giai đoạn 
2016 - 2020; Trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tại thành phố, thì đã có 
khoảng 139.000 người chưa có nhà ở, cần khoảng 80.000 căn hộ; Trong tổng số hơn 402.000 
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công nhân, lao động đang làm việc trong các khu chế xuất, khu công nghiệp của thành phố 
thì có đến 284.000 người (chiếm 70,6%), chỉ riêng nhà máy may mặc của Công ty Pou Yuen, 
quận Bình Tân đã có khoảng 100.000 công nhân lao động, trong đó, hơn 80% là công nhân 
đến từ các tỉnh, nhất là Long An. Hầu hết công nhân, lao động này đều đang phải thuê phòng 
trọ, nhà trọ. Do vậy, giải quyết nhu cầu nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ, trước hết 
là phải có nhiều căn hộ cho thuê giá rẻ, có đủ các tiện ích cơ bản và an toàn hơn cần 
phải được coi là nhiệm vụ chính trị của thành phố, có tính nhân văn và có ý nghĩa xã 
hội rất sâu sắc, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị. Trong lúc hiện nay, đang rất 
thiếu nhà ở xã hội cho thuê, và loại căn hộ nhà ở thương mại cho thuê giá rẻ (giá thuê từ 
1 - 3 triệu đồng/tháng). Các ký túc xá thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và 
các trường đại học khác, và các khu lưu trú công nhân do Ban quản lý Khu công nghệ cao, và 
các doanh nghiệp đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố hiện nay mới chỉ giải quyết nhu cầu 
chỗ ở được khoảng 13%, khoảng 70% nhu cầu chỗ ở của sinh viên, công nhân, lao động, 
người nhập cư là do các hộ gia đình, cá nhân đầu tư các khu nhà trọ, phòng trọ tạm bợ, 
phần lớn không đủ tiện ích, không đảm bảo an toàn, an ninh; Dự báo nhu cầu nhà ở 
vừa túi tiền, nhà ở thương mại giá rẻ, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giá rẻ trên địa bàn 
thành phố trong 10 năm tới có thể lên đến khoảng 1 triệu căn.  
 4.2)- Dự kiến kế hoạch phát triển nhà ở xã hội của thành phố: 
 - Theo kế hoạch phát triển nhà ở xã hội của Sở Xây dựng từ nay đến năm 2020, Thành 
phố phát triển 39 dự án với quy mô 45.000 căn hộ. Dự kiến đến năm 2020 sẽ hoàn thành 
đưa vào sử dụng 30.000 căn, trong đó có 20% dành để cho thuê, 60% căn hộ để bán trả góp 
dài hạn, 20% căn hộ dành cho chủ đầu tư bán thương mại để bù đắp chi phí; Sở Xây dựng đã 
xây dựng quy trình phối hợp với Bộ Xây dựng, các Sở, ngành, quận, huyện theo cơ chế một 
cửa liên thông để giảm thời gian làm 03 thủ tục hành chính của dự án nhà ở: thẩm định 
thiết kế cơ sở; thẩm định thiết kế kỹ thuật; cấp phép xây dựng từ 75 ngày hiện nay xuống 
còn 42 ngày. Đồng thời, từ nay đến năm 2020, thành phố sẽ xây dựng lại hoặc sửa chữa 
nâng cấp tối thiểu 50% trong tổng số 474 chung cư cũ đã được xây dựng từ trước năm 
1975, với tổng số khoảng trên 35.000 căn hộ mới; và triển khai thực hiện các dự án di dời, 
tái định cư trên 20.000 căn nhà trên và ven các kênh rạch; đi đôi với xu thế của các 
doanh nghiệp bất động sản có sự chuyển hướng đầu tư vào phân khúc nhà ở vừa túi 
tiền, nhà ở giá rẻ, có giá bán khoảng từ 700 triệu đến 1 tỷ đồng (Riêng tập đoàn 
VinGroup đã công bố kế hoạch phát triển 200.000 - 300.000 căn hộ giá rẻ khoảng 700 
triệu đồng/căn, trong đó, thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn trọng điểm; và kế hoạch phát 
triển các dự án Happy Town có giá bán khoảng 200 triệu đồng/căn hộ cho công nhân lao 
động các khu công nghiệp), sẽ cung ứng cho thị trường bất động sản khoảng 100.000 căn 
hộ nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ, nhà ở thương mại vừa túi tiền cho cán bộ, công 
chức, viên chức Nhà nước, cán bộ lực lượng vũ trang, người có thu nhập thấp, công nhân, lao 
động và người nhập cư; 

 - Nhu cầu nhà ở xã hội, ký túc xá sinh viên của Đại học quốc gia và các trường 
đại học, cao đẳng khác tại thành phố Hồ Chí Minh, với quy mô hơn 400.000 sinh viên và 
cán bộ quản lý, công nhân viên, nhu cầu nhà ở xã hội, nhà ở thương mại rất lớn. Hiệp hội đề 
nghị thành phố làm việc với Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục, các Bộ 
chủ quản các trường đại học, cao đẳng, và các tỉnh có nhiều sinh viên học tập tại thành phố 
để phối hợp xây dựng các dự án phát triển các khu nhà ở xã hội để bán, bán trả góp, cho thuê; 
các khu ký túc xá phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng như cán bộ quản lý, giảng viên, 
công nhân viên, sinh viên. 
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 III. Về khả năng phát triển căn hộ nhà ở xã hội 30m2 có giá bán từ 100 - 200 triệu 
đồng/căn trên địa bàn thành phố: 
 1/- Khả năng thực hiện căn hộ 30m2 tại thành phố Hồ Chí Minh: 
  Thành phố Hồ Chí Minh vẫn có thể làm được căn hộ nhà ở xã hội 30m2 (gồm 
20m2 sàn và 10m2 gác lửng), có giá bán khoảng trên dưới 200 triệu đồng/căn tại một số 
khu vực có điều kiện tương đồng như tỉnh Bình Dương, như đã có sẵn hệ thống hạ tầng 
giao thông; bên cạnh các khu công nghiệp, nơi làm việc; đã có các tiện ích, dịch vụ cơ bản 
như trường học, nhà trẻ, mẫu giáo, bệnh viện, khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao, công 
viên; có nền địa chất vững chắc; trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch chi tiết để dành quỹ đất làm 
nhà ở xã hội như tại Khu chế xuất Linh Trung I,II,III (326 ha), Khu công nghệ cao (913 
ha, nhất là trong quy hoạch phát triển giai đoạn 2), Công viên phần mềm Quang Trung 
(43 ha), Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (647 ha; trong đó có khoảng 2/3 diện 
tích thuộc Bình Dương). Riêng Khu đô thị công nghiệp cảng biển Hiệp Phước (3.600 ha) 
có điều kiện thuận lợi về quỹ đất nhưng do nền đất yếu, lại chưa phát triển đầy đủ hệ thống 
hạ tầng, dịch vụ nên chi phí đầu tư loại nhà này sẽ cao hơn; Khu chế xuất Tân Thuận (320 
ha) cũng đã điều chỉnh quy hoạch và đã giao cho Công ty Sadeco và các doanh nghiệp FDI 
phát triển dự án nhà ở xã hội phục vụ công nhân, lao động của khu chế xuất và của doanh 
nghiệp FDI. 
 2/- Nhận xét về hiệu quả đầu tư và tác động xã hội: 
 Với quỹ đất nêu trên, thành phố Hồ Chí Minh có thể làm được khoảng 10.000 căn 
hộ nhà ở xã hội 30m2 có giá bán khoảng trên dưới 200 triệu đồng/căn, nhưng sẽ chỉ có 
khoảng 10.000 người mua được loại nhà này chiếm khoảng 1% người có nhu cầu. Như 
vậy, đa số công nhân, lao động, người thu nhập thấp và người nhập cư sẽ không còn 
loại nhà này để mua, nên chưa đảm bảo công bằng xã hội và cũng chưa giải quyết được 
nhu cầu rất lớn của xã hội; Trong lúc các khu công nghiệp, khu công nghệ cao lại cần 
phát triển nhiều căn hộ nhà ở xã hội cho thuê có diện tích từ 25 - 50m2/căn, thì phù hợp 
với nhu cầu thực tế và của các lớp công nhân, lao động tiếp theo. Với đặc thù của thành 
phố, Hiệp hội đề nghị tập trung phát triển chủ yếu là loại căn hộ nhà ở xã hội 1-2 phòng 
ngủ, diện tích khoảng 25-77m2, có giá bán khoảng 250-700 triệu đồng/căn.  
 IV. Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ, căn hộ cho thuê 
giá rẻ tại thành phố Hồ Chí Minh: 
 1/- Điều kiện để phát triển loại nhà này: 
 1.1)- Về cơ chế, chính sách: 
 Luật Nhà ở 2014 và Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ đã đề ra chính sách và 
cơ chế phát triển nhà ở xã hội; Bộ Xây dựng đã có các Thông tư 19 và Thông tư 20/2016/TT-
BXD; Ngân hàng Nhà nước đã có Thông tư 25/2015/TT-NHNN để hướng dẫn thực hiện; 
Đặc biệt, ngày 25/01/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg về 
việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội đã chỉ đạo các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội theo quy hoạch, nhất là nhà ở cho 
công nhân trong thời gian tới, nhằm hoàn thành cơ bản các mục tiêu về phát triển nhà ở xã 
hội từ nay đến năm 2020, với các nội dung trọng tâm sau đây: 
 (1)- Trên cơ sở nguồn lực ngân sách nhà nước từng thời kỳ, Ủy ban thường vụ 
Quốc hội xem xét có Nghị quyết bố trí danh mục ưu tiên sử dụng vốn ngân sách đầu tư 
công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để có căn cứ thực hiện chính sách nhà ở xã hội;    
 (2)- Các tỉnh, thành phố xác định quyết tâm chính trị về việc phát triển nhà ở xã 
hội, nhất là nhà ở cho công nhân là một nhiệm vụ chính trị; Tạo môi trường thuận lợi 
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về đất đai, thủ tục hành chính; Bảo đảm các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội 
thiết yếu về giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa của các dự án xây dựng nhà ở xã hội ở đô 
thị và khu công nghiệp; Đưa các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân 
vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm và hàng năm; Rà soát, bổ sung quy hoạch 
đô thị, quy hoạch khu công nghiệp, kể cả khi quy hoạch các khu đô thị mới, khu công 
nghiệp mới, bảo đảm dành đủ quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội; Quản lý và đưa vào 
sử dụng quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở thương mại có quy mô từ 10 ha trở lên do 
các chủ đầu tư nộp để phát triển nhà ở xã hội; Đồng thời, phải sử dụng nguồn tiền thu 
được từ quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở thương mại có quy mô dưới 10 ha do các 
chủ đầu tư nộp và hỗ trợ từ ngân sách địa phương để đầu tư phát triển nhà ở xã hội 
theo từng chương trình cụ thể; Thực hiện phương thức xã hội hóa, có các cơ chế, giải 
pháp cụ thể để hỗ trợ, khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp bất động sản, doanh 
nghiệp có sử dụng nhiều lao động và người dân tích cực tham gia phát triển nhà ở xã 
hội, nhà ở công nhân, nhà ở thương mại giá rẻ, nhà ở cho thuê trên địa bàn; Đi đôi với 
công khai, minh bạch các đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội;  
 (3)- Bộ Xây dựng nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, bổ sung các cơ chế, chính sách 
để thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội, khuyến khích xây dựng nhà ở cho thuê, nhà ở 
thương mại giá thấp; tập trung phát triển nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, người có thu 
nhập thấp ở đô thị; 
 (4)- Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về thuế tài sản nhà, đất 
nhằm tạo nguồn thu ngân sách để hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội; khuyến khích hình thành 
Quỹ phát triển nhà ở, Quỹ đầu tư bất động sản để tạo thêm kênh huy động vốn trung hạn 
và dài hạn cho phát triển nhà ở xã hội; nghiên cứu chính sách về nghĩa vụ của các doanh 
nghiệp sử dụng nhiều lao động có trách nhiệm hỗ trợ nhà ở cho công nhân, lao động làm 
việc tại doanh nghiệp đó; 
 (5) Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách về tín dụng 
liên quan đến nhà ở xã hội, nguồn vốn hỗ trợ cho Ngân hàng Chính sách xã hội, mô hình 
Ngân hàng tiết kiệm nhà ở; chỉ đạo, đôn đốc các ngân hàng thương mại được chỉ định cho 
vay ưu đãi nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP; khẩn trương lập kế hoạch cụ thể 
vốn cấp bù lãi suất từ ngân sách nhà nước gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình Chính 
phủ; 
 (6) Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo đề xuất bổ sung Chương trình phát triển nhà 
ở xã hội vào danh mục các chương trình ưu tiên sử dụng vốn ngân sách Trung ương để 
Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét bố trí vốn thực hiện. Trên cơ sở Nghị 
quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung 
Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành nguyên tắc, 
tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 
2016-2020, để có cơ sở tái cấp vốn ngân sách cho nhà ở xã hội; 
 (7) Ngân hàng Chính sách xã hội lập kế hoạch cụ thể vốn cho các chương trình nhà 
ở xã hội; 
 (8) Có cơ chế quản lý, kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo chất lượng nhà ở xã hội;  
 Hiệp hội nhận thấy nếu các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố thực hiện khẩn 
trương và hiệu quả Chỉ thị 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì sẽ tháo gỡ nhiều 
khó khăn, vướng mắc, và sẽ tạo được cơ chế thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ các dự án 
nhà ở xã hội trong năm 2017 và các năm tiếp theo, đáp ứng được sự mong mỏi và nhu 
cầu nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ, nhà ở cho thuê giá rẻ, nhà ở thương mại vừa 



10 
 

túi tiền của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ lực lượng vũ trang, 
người có thu nhập thấp đô thị, sinh viên, công nhân, lao động, và người nhập cư. 
 1.2)- Tạo quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội, trước hết là sử dụng hợp lý và hiệu 
quả quỹ đất công của thành phố, bao gồm: 
 (1)- Quỹ đất các nông trường Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh), 
Phạm Văn Cội, nông trường bò sữa (huyện Củ Chi) do Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn 
quản lý; nông trường Láng Le do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh quản lý, đã có tổng 
diện tích khoảng 6.000 ha, chưa tính quỹ đất các nông trường ở huyện Cần Giờ và một số 
khu đất được quy hoạch đất dự trữ của thành phố đều có thể xem xét điều chỉnh quy hoạch để 
dành một phần quỹ đất phát triển nhà ở xã hội. Nhưng để làm được nhà ở xã hội tại các nông 
trường này sẽ cần phải được đầu tư bổ sung rất lớn về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trước hết là 
đường giao thông, xe điện ngầm, xe buýt, và hệ thống hạ tầng xã hội như trường học, nhà trẻ, 
mẫu giáo, bệnh viện, khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao, dịch vụ, phát triển các khu công 
nghiệp, tạo công ăn việc làm; 

 (2)- Qũy đất công đang làm nhà xưởng sản xuất ô nhiễm tại các quận, huyện 
thuộc diện phải di dời vào các khu công nghiệp; Quỹ đất công của các cơ quan nhà 
nước thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định 367/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ; Qũy đất công của các doanh nghiệp nhà nước thực hiện chủ trương cổ phần hóa 
hoặc thoái vốn nhà nước hiện nay. Nếu quỹ đất này được đấu giá, đấu thầu và có cơ chế thì 
có thể huy động được thêm một nguồn lực rất lớn để tạo quỹ đất phát triển nhà ở xã hội của 
thành phố; 

 (3)- Qũy đất công được tạo lập trong quá trình quy hoạch các khu đô thị vệ tinh, 
các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất như: Khu đô thị mới Nam Sài Gòn, 
2.965 ha; Khu đô thị công nghiệp Tây Bắc (Củ Chi), 6.000 ha; Khu đô thị công nghiệp cảng 
biển Hiệp Phước, 3.600 ha; Khu chế xuất Tân Thuận, 320 ha; Khu công nghệ cao thành phố 
Hồ Chí Minh, 913 ha; Khu chế xuất Linh Trung I,II,III, 326 ha; Công viên phần mềm Quang 
Trung, 43 ha; Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 647 ha (trong đó, có khoảng 2/3 
diện tích thuộc tỉnh Bình Dương): Thành phố cũng đã chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch các khu 
công nghiệp, khu công nghệ cao để có thể dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội; Đối với các 
khu vực được quy hoạch đô thị mới, hoàn toàn có điều kiện để quy hoạch phát triển nhà ở xã 
hội, nhà ở thương mại giá rẻ với điều kiện phải hỗ trợ phát triển hạ tầng kết nối đồng bộ; 
 (4)- Qũy đất nhà ở xã hội được trích lập theo quy định của Luật Nhà ở, Luật Kinh 
doanh bất động sản đã quy định tất cả các dự án nhà ở thương mại đều phải dành 20% 
quỹ đất kinh doanh để phát triển nhà ở xã hội theo các phương thức: Đối với dự án từ 10 
ha trở lên thì phải xây dựng nhà ở xã hội tại dự án; Đối với dự án dưới 10 ha thì có thể lựa 
chọn phương thức xây dựng nhà ở xã hội tại dự án, hoặc hoán đổi bằng quỹ đất, quỹ nhà ở xã 
hội ở vị trí khác, hoặc quy đổi giá trị bằng tiền nộp vào ngân sách địa phương để phát triển 
nhà ở xã hội; 

 (5)- Cần khuyến khích xã hội hóa, huy động các doanh nghiệp tham gia phát 
triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ, nhà ở cho thuê giá rẻ như trong thời gian 
qua, đã có những doanh nghiệp tư nhân đã đưa quỹ đất để phát triển các dự án nhà ở xã hội, 
cũng như đã có hàng chục ngàn cá nhân, hộ gia đình đã đầu tư phát triển các khu nhà 
trọ, phòng trọ (mặc dù phần lớn chưa đảm bảo chất lượng, thiếu tiện ích và dịch vụ, chưa 
đảm bảo an toàn, an ninh) đã giải quyết được phần lớn nhu cầu thuê nhà của công nhân, lao 
động, người nhập cư như đã nêu trên. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp đã chuyển hướng đầu 
tư các dự án căn hộ nhà ở thương mại 01 - 02 phòng ngủ, có giá bán vừa túi tiền như đã nêu 
ở phần trên, sẽ góp phần tái cân bằng "cung - cầu" sản phẩm nhà ở; góp phần làm giảm 
thiểu rủi ro của thị trường bất động sản, nhất là rủi ro thanh khoản; và tăng nguồn 
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cung nhà ở giá rẻ, nhà ở vừa túi tiền, nhà ở cho thuê giá rẻ đáp ứng nhu cầu thực của 
đông đảo người tiêu dùng là cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, cán bộ lực lượng 
vũ trang, người thu nhập thấp đô thị, sinh viên, công nhân, lao động và người nhập cư.  
 1.3)- Công tác quy hoạch, thiết kế, và giá bán nhà ở xã hội: 
 (1)- Luật Nhà ở đã quy định phát triển nhà ở xã hội phải trên cơ sở quy hoạch phát 
triển không gian đô thị, và phải có kế hoạch triển khai thực hiện. Thành phố Hồ Chí Minh có 
thể quy hoạch phát triển các khu nhà ở xã hội tại các quận ven, huyện ngoại thành, kể cả 
hình thành những khu nhà ở xã hội quy mô lớn có tính liên quận để phù hợp nhu cầu của 
xã hội; trên các hướng: Khu Đông (quận Thủ Đức, quận 9, và một số khu vực thuộc quận 2); 
Khu Tây (quận Bình Tân, huyện Bình Chánh); Khu Nam (huyện Nhà Bè, Cần Giờ, Bình 
Chánh, và một số khu vực thuộc quận 7, quận 8); Khu Tây Bắc (quận 12, huyện Hóc Môn, 
Củ Chi; và một số khu vực thuộc quận Gò Vấp);  
 (2)- Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội đã quy định 
diện tích căn hộ từ 25 - 70m2 (diện tích căn hộ tối đa có thể có dung sai +10%, lên đến 
77m2) có từ 01 - 02 phòng ngủ; Thông tư 20/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây 
dựng đã quy định cá nhân, hộ gia đình có thể làm nhà trọ, phòng trọ cho thuê (có khu vệ 
sinh bên trong) có diện tích tối thiểu 10m2; Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ 
Chí Minh đã ban hành Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND ngày 17/05/2006 quy định 
phòng trọ (có khu vệ sinh bên trong) phải có diện tích sử dụng tối thiểu 12m2 đã tạo hành 
lang pháp lý cho hàng chục ngàn hộ gia đình, cá nhân đầu tư, phát triển các khu nhà trọ giải 
quyết chỗ ở cho khoảng 70% nhu cầu thuê nhà của sinh viên, công nhân, lao động, người 
nhập cư. Hiệp hội kiến nghị: Bên cạnh việc phát triển loại căn hộ nhà ở xã hội nhỏ 01 
phòng ngủ có diện tích 25 - 30m2, có giá bán vào khoảng trên dưới 200 triệu đồng/căn 
đáp ứng nhu cầu của các hộ gia đình ít người, hộ độc thân; tuy nhiên, hướng chủ đạo 
của thành phố là cần tập trung phát triển loại căn hộ 02 phòng ngủ có diện tích 50 - 
77m2 có giá bán vào khoảng 500 - 700 triệu đồng/căn. Bên cạnh đó, nếu muốn hạ giá thành 
nhà ở xã hội thì cần đầu tư những dự án lớn, có quy mô từ khoảng 10 - 20 ha trở lên, kết hợp 
với các dự án nhà ở thương mại giá rẻ, để hình thành khu đô thị mới có đầy đủ tiện ích; 
   (3)- Các khu nhà ở xã hội cần phải gần các khu công nghiệp, nơi làm việc, có hệ thống 
hạ tầng và kết nối giao thông thuận tiện. Trên thực tế sẽ có nhiều khu nhà ở xã hội quy mô 
vừa và nhỏ; nhưng cần coi trọng quy hoạch phát triển các khu nhà ở xã hội kết hợp với 
nhà ở thương mại giá rẻ thành khu đô thị "chuẩn thấp" (lấy tiêu chuẩn quy hoạch, thiết 
kế nhà ở xã hội làm chuẩn), có quy mô diện tích đủ lớn (khoảng 10-20 ha trở lên), để 
hình thành được các dịch vụ và tiện ích đồng bộ như trường học, nhà trẻ, mẫu giáo, bệnh 
viện, công viên, khu vui chơi giải trí, thương mại, dịch vụ, và tạo được nền kinh tế riêng, tạo 
được một số công ăn việc làm tại chỗ, và có không gian sống thoải mái, an ninh cho cư dân;   
 (4)- Phần lớn diện tích thành phố nằm trên nền đất yếu, hiện nay, có thể phát triển nhà 
ở xã hội tại các khu vực thuộc quận Thủ Đức, quận 9, quận 12, quận Gò Vấp, huyện Hóc 
Môn là những nơi có nền địa chất vững chắc, hoặc tại huyện Bình Chánh, Khu đô thị mới 
Nam Sài Gòn (hiện đã hoàn thành 02 dự án nhà ở xã hội: chung cư Hạnh Phúc CC1; chung 
cư HQC Plaza); Giai đoạn tiếp theo, sẽ phát triển lên huyện Củ Chi, và cả khu vực xã Bình 
Khánh, huyện Cần Giờ. Trong đó, hướng phát triển khả thi nhất là tại các khu đô thị vệ tinh 
mới, như khu đô thị Tây Bắc và khu vực phía đông quận 12, huyện Hóc Môn, Củ Chi, đi đôi 
với phát triển hệ thống hạ tầng giao thông kết nối thuận tiện (đường cao tốc Bến Lức - Nhà 
Bè - Cần Giờ - Long Thành và cầu Bình Khánh, cầu Phước Khánh; cầu Cát Lái; các tuyến 
đường Metro, nối tuyến lên Hóc Môn, Củ Chi, Thủ Dầu Một, Biên Hòa; tuyến đại lộ ven 
sông Sài Gòn và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài, Tây Ninh; các tuyến xe buýt 
nhanh). Hiệp hội đề nghị thành phố làm việc với các tỉnh thuộc Vùng đô thị thành phố 
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Hồ Chí Minh, để phối hợp phát triển các huyện giáp ranh thành phố như Đức Hòa, Cần 
Giuộc, Bến Lức (tỉnh Long An), Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên (tỉnh Bình 
Dương), Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai)...và chuyển các ngành 
sản xuất thâm dụng lao động (như dệt may, da giày), công nghệ lạc hậu, hàm lượng chất 
xám thấp về các tỉnh để cơ cấu lại nền kinh tế và cơ cấu lại dân cư của thành phố; đi đôi 
với phát triển các khu đô thị vệ tinh, trong đó có các khu nhà ở xã hội, nhà ở thương 
mại giá rẻ, để góp phần tái phân bổ dân cư Vùng đô thị thành phố Hồ Chí Minh; Đối 
với các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động thì phải có trách nhiệm đầu tư các khu 
nhà lưu trú cho công nhân, lao động (hiện nay chi phí đầu tư nhà ở công nhân, lao động đã 
được tính vào chi phí sản xuất của doanh nghiệp);     
 (5) Vai trò động lực của các dự án phát triển đô thị tại Củ Chi, Hóc Môn đối với 
Chương trình phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá thấp của thành phố: 
 Thành phố đã quy hoạch phát triển Khu đô thị Tây Bắc với quy mô 9.000 ha. Riêng 
khu công viên sinh thái động vật bán hoang dã Safari với diện tích khoảng 400 ha đã được 
Tập đoàn Vingroup quyết định đầu tư. Khu vực phía đông huyện Hóc Môn, Củ Chi có 
tiềm năng phát triển thành khu đô thị mới, trong đó có các khu nhà giá thấp.    
 2/- Kiến nghị điều chỉnh, sửa đổi một số cơ chế, chính sách đang cản trở sự phát 
triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ, căn hộ cho thuê giá rẻ: 

2.1)- Hiệp hội thống nhất với Văn bản số 1248/BXD-QLN ngày 28/05/2018 của Bộ 
Xây dựng đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét các nội dung sau:  

(1)- Đề nghị bổ sung "danh mục chi thực hiện chính sách nhà ở xã hội" vào Nghị 
quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28/08/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 
danh mục được ưu tiên sử dụng vốn ngân sách đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, 
do trong Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa có danh mục chi này để Chính 
phủ có căn cứ thực hiện;  

(2)- Đề nghị bổ sung vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội 3.000 tỷ đồng để thực 
hiện cho giai đoạn đến năm 2020; 

(3)- Đề nghị cấp cho các tổ chức tín dụng theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam tại văn bản số 9716/NHNN-TCKT ngày 21/12/2016 để bù lãi suất cho vay 
trong năm 2018 là 3.431 tỷ đồng.  

 2.2)- Đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội:   
 (1)- Khoản (1.c) điều 58 Luật Nhà ở về ưu đãi chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội 
quy định: "Được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tổ chức tín dụng đang hoạt 
động tại Việt Nam; trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thì được vay vốn với lãi 
suất thấp hơn và thời gian vay dài hơn so với trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê 
mua, bán"; nhưng trên thực tế hiện nay, chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội không được 
vay ưu đãi, bởi lẽ tại khoản 2 điều 33 Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ là văn bản 
quy phạm pháp luật dưới luật, nhưng lại quy định: "Trong giai đoạn 2015-2020, Ngân hàng 
Chính sách xã hội chưa thực hiện cho vay đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 điều 15 
của Nghị định này" (Ghi chú: Kể cả các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội đã được ngân hàng 
thương mại ký hợp đồng cho vay gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng, nhưng kể từ ngày 
01/06/2016, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo chấm dứt việc cấp tín dụng ưu đãi cho các dự 
án nhà ở xã hội này). Hiệp hội kiến nghị Chính phủ cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội 
được vay ưu đãi theo quy định tại khoản (1.c) điều 58 Luật Nhà ở, trước hết là được 
vay tại 04 ngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước chỉ định;   



13 
 

 (2)- Quỹ đất nhà ở xã hội có được do trích lập từ 20% quỹ đất kinh doanh của các dự 
án nhà ở thương mại có giá trị rất lớn, cần được quản lý và sử dụng hiệu quả. Nhưng cho đến 
nay, đối với các dự án được quy đổi nghĩa vụ tạo quỹ đất nhà ở xã hội nhưng được tính bằng 
tiền, Hiệp hội kiến nghị Bộ Tài chính có hướng dẫn về cơ chế thu ngân sách, quản lý, sử 
dụng nguồn lực này để phát triển nhà ở xã hội của địa phương;  
 (3)- Khoản 1 điều 53 Luật Nhà ở quy định các nguồn vốn để phát triển nhà ở xã hội để 
cho thuê, cho thuê mua, trong đó có "vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của 
các nhà tài trợ" có thể hiểu là bao gồm cả các nguồn vốn viện trợ, vốn ODA của nước ngoài, 
nhưng cho đến nay, vẫn chưa có cơ chế hướng dẫn thực hiện. Hiệp hội được biết, có một số 
tổ chức nước ngoài có thể hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi, dài hạn cho thành phố Hồ Chí Minh 
để phát triển nhà ở xã hội, nhưng yêu cầu phải có văn bản bảo lãnh của Bộ Tài chính. 
Nếu có thêm nguồn vốn này sẽ tạo điều kiện phát triển nhà ở xã hội với quy mô lớn hơn, 
nhanh hơn. Hiệp hội kiến nghị Bộ Tài chính có cơ chế bảo lãnh các nguồn vay ODA để 
phát triển nhà ở xã hội của các tỉnh, thành phố khi có nhu cầu này; 
 (4)- Theo quy định tại khoản 4 điều 9 Nghị định 99/2015/NĐ-CP thì dự án nhà ở có 
quy mô từ 2.500 căn trở lên, kể cả dự án nhà ở xã hội, phải làm thủ tục gửi Bộ Xây dựng 
thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong lúc Luật Đầu 
tư quy định chỉ những dự án có tổng mức đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên mới phải trình 
Chính phủ. Hiệp hội kiến nghị Chính phủ phân cấp cho các tỉnh, thành phố phê duyệt 
tất cả các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thì hợp lý hơn; 
 (5)- Theo quy định tại khoản (5.a) điều 10, khoản (1.a) điều 26 Nghị định 
59/2015/NĐ-CP thì các công trình cấp 1, kể cả dự án nhà ở xã hội trên 24 tầng, đều phải 
được Cục Quản lý các hoạt động xây dựng Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở, thiết 
kế kỹ thuật; sau đó, chủ đầu tư mang hồ sơ về nộp lại Sở Xây dựng để xin cấp giấy 
phép xây dựng. Trong lúc nếu được phân cấp thì Sở Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở, 
thiết kế kỹ thuật và cấp giấy phép xây dựng sẽ nhanh hơn (Lẽ ra chỉ có một quy trình 
cấp giấy phép xây dựng bao gồm cả thẩm định thiết kế; nhưng theo quy định trên lại bị tách 
ra thành hai quy trình làm kéo dài thời gian làm thủ tục hành chính, tạo cơ chế "xin - cho" 
và dễ phát sinh tiêu cực). Hiệp hội kiến nghị Chính phủ cho phép Sở Xây dựng cũng có 
thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật các công trình cấp 1 nằm trong 
quy trình cấp giấy phép xây dựng thì hợp lý hơn. Nhưng trong trường hợp Sở Xây 
dựng có yêu cầu thì Bộ Xây dựng hỗ trợ thẩm định;  
 (6)- Theo quy định tại khoản (5.a) điều 7 Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 
của Bộ Công an thì Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy thẩm duyệt thiết kế về phòng 
cháy và chữa cháy công trình nhóm A; dự án công trình có chiều cao từ 100m trở lên. 
Hiệp hội kiến nghị Bộ Công an giao cho Công an cấp tỉnh thẩm duyệt thiết kế về phòng 
cháy và chữa cháy các loại công trình trên thì phù hợp hơn; 
 (7)- Theo quy định hiện nay thì nhà cao tầng (từ 10 tầng trở lên) phải được Cục Tác 
chiến Bộ Quốc phòng thỏa thuận cao độ tĩnh không. Hiệp hội kiến nghị Bộ Quốc phòng 
thỏa thuận để Sở Xây dựng hoặc Sở Quy hoạch Kiến trúc quyết định chiều cao tối đa 
công trình trong quá trình thẩm định thiết kế và cấp giấy phép xây dựng thì hợp lý hơn 
(Sở Xây dựng hoặc Sở Quy hoạch Kiến trúc có trách nhiệm làm việc với Cục Tác chiến để 
thống nhất về bản đồ phễu bay, và cao độ tĩnh không); 
 (8)- Thông tư 20/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng không cho phép doanh nghiệp đầu 
tư phát triển loại nhà trọ, phòng trọ có diện tích tối thiểu 10m2, trong lúc doanh nghiệp nếu 
được tham gia thì sẽ làm tốt hơn cá nhân, hộ gia đình; Trên thực tế, đã có cá nhân, hộ gia 
đình "lách" để xây dựng căn hộ với tên gọi là "phòng trọ". Hiệp hội kiến nghị Chính phủ 
cho thí điểm doanh nghiệp được đầu tư phát triển dự án nhà trọ, phòng trọ cho thuê để 
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tạo sự cạnh tranh dẫn đến nâng cao chất lượng, tiện ích, dịch vụ, an toàn, an ninh của các 
phòng trọ, nhà trọ hiện nay; 
 (9)- Luật Nhà ở quy định chủ đầu tư của tất cả các dự án nhà ở thương mại phải có 
trách nhiệm dành 20% quỹ đất kinh doanh của dự án để tham gia chương trình phát triển nhà 
ở xã hội. Đây là nguồn lực rất lớn để phát triển nhà ở xã hội, cần được sử dụng hiệu quả. Quy 
định dự án có quy mô từ 10 ha trở lên phải xây nhà ở xã hội trong dự án có thể chưa phù hợp 
với tất cả dự án lớn. Hiệp hội kiến nghị Chính phủ cho phép chủ đầu tư dự án có quy mô 
từ 10 ha trở lên cũng được đề xuất lựa chọn 01 trong 03 phương thức để thực hiện 
nghĩa vụ: (i) Xây dựng nhà ở xã hội tại dự án; (ii) Hoán đổi quỹ đất hoặc quỹ nhà ở xã 
hội có giá trị tương đương tại vị trí khác; (iii) Hoặc thanh toán bằng tiền, tùy theo điều 
kiện của từng dự án cụ thể do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định. Nguồn 
tiền thu được này sẽ được đầu tư vào các dự án phát triển nhà ở xã hội theo quy hoạch của 
địa phương; 
 (10)- Do Luật Đất đai 2013 đã quy định không miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất đối với các dự án nhà ở thương mại, nhưng để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư 
phát triển các dự án căn hộ nhà ở thương mại cho thuê giá rẻ (với giá cho thuê khoảng 
từ 1,5 triệu - 3 triệu đồng/tháng), Hiệp hội kiến nghị Chính phủ có chính sách thí điểm 
cho chủ đầu tư được tạm hoãn, chưa nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong vòng đời 
của dự án, và được giảm thuế GTGT còn 5%, thuế thu nhập doanh nghiệp còn 10%, và 
được hưởng chính sách tín dụng ưu đãi;  
 (11)- Lợi nhuận định mức của toàn bộ dự án nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 
1 điều 21 Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ không vượt quá 10% tổng chi phí đầu 
tư, trên cơ sở giá bán nhà ở xã hội đã được tính đủ các chi phí để thu hồi vốn đầu tư xây dựng 
nhà ở, và lãi vay (nếu có); không tính các khoản ưu đãi của Nhà nước vào giá bán nhà ở xã 
hội. Chính sách này không hấp dẫn nhà đầu tư và cần được xem xét, sửa đổi. Tuy nhiên, 
nhiều doanh nghiệp bất động sản với ý thức trách nhiệm xã hội đã tham gia đầu tư, xây dựng 
các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, đặc biệt, có cả nhà dự án nhà ở xã hội cho thuê 
được đầu tư bằng nguồn vốn tư nhân như đã nêu trên. Hiệp hội và các doanh nghiệp bất 
động sản sẵn sàng tham gia chương trình phát triển nhà ở xã hội của thành phố với tinh 
thần cống hiến và bất vụ lợi; 
 (12)- Về rào cản "chỉ tiêu dân số", Hiệp hội kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố 
tháo gỡ nút thắt "chỉ tiêu dân số" để tạo điều kiện cho các quận, huyện và doanh nghiệp 
tham gia thực hiện "Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị", bởi vì trong công tác 
chỉnh trang đô thị các khu dân cư cũ lụp xụp, thấp tầng đòi hỏi phải chỉnh trang theo ô phố, 
khu phố, và phát triển lên cao tầng để làm tăng độ thông thoáng, cây xanh, đường giao thông 
trên mặt đất. Với quy mô dân số thực tế của thành phố Hồ Chí Minh đã lên đến gần 13 triệu 
người, trong đó có gần 3 triệu người nhập cư, trong lúc theo số liệu thống kê chính thức thì 
dân số thành phố chỉ có 8,3 triệu người dẫn đến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 
của thành phố trong trung hạn, dài hạn không chuẩn xác.  
 2.2)- Đối với các đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội:    

(1)- Về mức gửi tiết kiệm nhà ở xã hội, tại văn bản số 2510/NHCS-TDSV ngày 
26/07/2016, Ngân hàng Chính sách xã hội quy định khách hàng là hộ gia đình, cá nhân khi 
vay vốn ưu đãi phải thực hiện gửi tiết kiệm với "Mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức 
trả nợ hàng tháng của người vay vốn". Quy định này sẽ dẫn đến mức gửi tiết kiệm khác 
nhau do giá mua nhà ở xã hội khác nhau (do có căn hộ 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ trong cùng 
tòa nhà chung cư, hoặc giữa các dự án NƠXH khác nhau). Hơn nữa, trường hợp người gửi 
tiết kiệm chưa đến lượt được mua nhà ở xã hội (do nguồn cung không đáp ứng kịp nhu cầu) 
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thì sẽ không xác định được "mức trả nợ hàng tháng" để gửi tiền tiết kiệm. Ngoài ra, quy định 
này còn có điểm bất hợp lý là mức gửi tiết kiệm hàng tháng cao, bên cạnh đó người mua nhà 
ở xã hội còn phải trả lãi vay hàng tháng trong năm đầu do chưa phải trả nợ gốc, và trước đó 
đã phải trả 20% giá trị hợp đồng mua nhà ở xã hội, thì toàn bộ chi phí hàng tháng sẽ là gánh 
nặng cho người mua nhà ở xã hội (Ví dụ: Vay 600 triệu đồng, lãi suất 5%/năm trong 15 năm. 
Nếu "mức trả nợ hàng tháng" được ân hạn trong năm đầu chưa trả nợ gốc thì chỉ phải trả lãi 
khoảng 2,5 triệu đồng, và mức gửi tiết kiệm sẽ là khoảng 2,5 triệu đồng, tổng cộng phải chi 
khoảng 5 triệu đồng/tháng; Nếu "mức trả nợ hàng tháng" được tính bao gồm cả trả lãi và nợ 
gốc thì khoảng 5,8 triệu đồng (trả lãi khoảng 2,5 triệu đồng, trả nợ gốc khoảng 3,3 triệu 
đồng), nên mức gửi tiết kiệm sẽ lên đến khoảng 5,8 triệu đồng, tổng cộng phải chi tổng 
cộng khoảng 8,3 triệu đồng/tháng, bao gồm trả lãi 2,5 triệu đồng và gửi tiết kiệm 5,8 triệu 
đồng, rất nặng cho người vay ưu đãi). Do vậy, Hiệp hội kiến nghị cần quy định một mức 
gửi tiền tiết kiệm nhà ở xã hội hàng tháng mà mọi đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội 
đều thực hiện như nhau, có thể ở mức 500.000 đồng hoặc không quá 1 triệu đồng/tháng 
thì thuận tiện và phù hợp hơn với khả năng tài chính của người mua nhà ở xã hội; 
 (2)- Về lãi suất tiền gửi tiết kiệm nhà ở xã hội: Ngân hàng Chính sách xã hội đề 
nghị mức lãi suất tại Văn bản số 2510/NHCS-TDSV ngày 26/07/2016 "đã báo cáo và trình 
cấp có thẩm quyền quyết định lãi suất tiền gửi tiết kiệm của hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu 
vay vốn nhà ở xã hội bằng lãi suất cho vay nhà ở xã hội cho từng thời kỳ". Đề xuất này 
chưa hợp lý. Hiệp hội kiến nghị người gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội 
cũng được hưởng lãi suất tiết kiệm bằng mức lãi suất tiết kiệm thông thường tại các 
ngân hàng thương mại (hiện nay khoảng 7%/năm) đối với các khoản tiền gửi trên 12 
tháng, để khuyến khích đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội tham gia, tạo thêm nguồn lực thực 
hiện chính sách nhà ở xã hội.  

(3)- Về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội hiện nay là 4,8%/năm (lãi suất quá 
hạn 130% lãi suất vay) khi vay tại Ngân hàng chính sách xã hội; và 5%/năm (lãi suất 
quá hạn 150% lãi suất vay) khi vay tại 04 ngân hàng thương mại do Nhà nước chỉ định 
là chưa hợp lý, mà nên thống nhất cùng một mức lãi suất vay, cùng mức lãi suất quá 
hạn, và cùng thực hiện tiết kiệm nhà ở xã hội như nhau. Về lâu dài, khi nền kinh tế phát 
triển mạnh hơn, Hiệp hội kiến nghị thực hiện mức lãi suất ưu đãi vay mua nhà ở xã hội 
từ 3-3,5%/năm thì phù hợp hơn; 

(4)- Về thời hạn cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội và định kỳ hạn trả nợ, theo 
quy định tại khoản 6 điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và 
tại khoản 4 điều 7 Thông tư 25/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước 
đối với khách hàng vay tín dụng ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội thì đều đã quy định: 
"Thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên". Ngày 
27/07/2016, Ngân hàng Chính sách xã hội đã ban hành hướng dẫn số 2526/NHCS-TDSV, tại 
mục 6 đã quy định "Thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm và tối đa không quá 25 năm kể từ 
ngày giải ngân khoản vay đầu tiên"; và tại mục (11.b) đã quy định: "Người vay vốn chưa 
phải trả nợ gốc trong thời gian ân hạn 12 tháng kể từ ngày nhận khoản vay đầu tiên". Các 
quy định này rất tốt, rất có lợi cho đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội, nhưng có thể đã vượt 
quá thẩm quyền của Ngân hàng Chính sách xã hội, bởi lẽ: (i) Thời hạn cho vay có liên 
quan đến cơ chế tái cấp vốn, cấp bù lãi suất thuộc thẩm quyền của Chính phủ và Ngân 
hàng Nhà nước quy định cho Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức tín dụng được 
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chỉ định; (ii) Đối tượng nào được vay 15 năm, đối tượng nào được vay 20 năm, đối tượng 
nào được vay 25 năm... có thể dẫn tới cơ chế "xin - cho", vận dụng tùy tiện; (iii) Việc quy 
định ân hạn chưa phải trả nợ gốc thuộc thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước. Do vậy, 
Hiệp hội kiến nghị Thủ tướng hoặc Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định thời hạn 
cho vay mua nhà ở xã hội trong từng thời kỳ; Quy định ân hạn chưa phải trả nợ gốc để 
thống nhất thực hiện tại Ngân hàng Chính sách xã hội và 04 tổ chức tín dụng do Ngân 
hàng Nhà nước chỉ định;  

(5)- Về "đặt cọc tiền thuê nhà ở xã hội", theo quy định tại khoản 6 điều 21 Nghị định 
100/2015/NĐ-CP thì "Người thuê nhà ở xã hội có trách nhiệm nộp trước cho bên cho thuê 
nhà một khoản tiền đặt cọc theo thỏa thuận của hai bên, nhưng tối đa không vượt quá 12 
tháng, tối thiểu không thấp hơn 03 tháng tiền thuê nhà ở để bảo đảm thực hiện các nghĩa 
vụ của người thuê nhà". Khoản tiền đặt cọc này quá nặng, Hiệp hội kiến nghị Chính phủ 
quy định khoản tiền đặt cọc này chỉ bằng 01 đến 03 tháng tiền thuê nhà như thông lệ 
trong xã hội để giảm bớt gánh nặng cho người thuê nhà ở xã hội. 

(6)- Về chuyển nhượng nhà ở xã hội, theo quy định tại khoản 4, khoản 5 điều 19 
Nghị định 100/2015/NĐ-CP thì sau 05 năm, người mua được quyền chuyển nhượng nhà ở xã 
hội, nhưng phải nộp bổ sung tiền sử dụng đất (nếu là căn hộ chung cư thì nộp 50% tiền sử 
dụng đất phân bổ cho căn hộ đó, nếu là nhà thấp tầng liền kề thì phải nộp 100% tiền sử dụng 
đất). Hiệp hội kiến nghị Chính phủ cho phép những người đã sử dụng nhà ở xã hội từ 10 
năm trở lên khi bán nhà không phải nộp bổ sung tiền sử dụng đất thì có lý có tình hơn. 
  Trân trọng kính trình! 
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