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                  Kính gửi: - Thủ tướng Chính phủ 
      - Ngân hàng Nhà nước  
      - Bộ Tài chính 
      - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 
      - Quý vị Lãnh đạo các doanh nghiệp bất động sản 
 

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) và cộng đồng doanh 
nghiệp bất động sản rất hoan nghênh và đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của 
Ngân hàng Nhà nước trong những năm gần đây, nhất là từ năm 2016 đến nay, đã góp 
phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; Hỗ trợ hiệu quả hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh 
doanh; Tạo điều kiện để các ngân hàng thương mại cung cấp nguồn vốn tín dụng đáp ứng 
nhu cầu vốn rất lớn của các doanh nghiệp, nhà đầu tư và người tiêu dùng; Hỗ trợ thị 
trường bất động sản phục hồi và tăng trưởng. 

Với phương châm chặt chẽ, thận trọng, chủ động, linh hoạt, Ngân hàng Nhà nước 
đã điều hành, kiểm soát quy mô tín dụng phù hợp với chỉ tiêu định hướng và linh hoạt 
điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tiễn, hỗ trợ tín dụng hiệu quả vào các lĩnh vực sản 
xuất, lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao 
như bất động sản, chứng khoán. Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 36/2014/TT-
NHNN ngày 20/11/2014 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của 
tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư 36/2014/TT-NHNN đã được 
sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 06/2016/TT-NHNN ngày 27/5/2016, Thông tư 
19/2017/TT-NHNN ngày 28/12/2017 và gần đây là Thông tư 16/2018/TT-NHNN ngày 
31/07/2018  của Ngân hàng Nhà nước. Trong các Thông tư này, Ngân hàng Nhà nước 
đã quy định lộ trình giảm dần tỷ lệ tối đa được sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho 
vay trung hạn và dài hạn của các tổ chức tín dụng. Theo đó, các tổ chức tín dụng 
được sử dụng tối đa 45% nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn 
trong năm 2018 và chỉ còn được sử dụng tối đa 40% nguồn vốn ngắn hạn để cho vay 
trung hạn và dài hạn kể từ ngày 01/01/2019; Hệ số rủi ro của các khoản vay để kinh 
doanh bất động sản là 200%.  

Ngày 29/09/2018, Hiệp hội đã có Văn bản số 117/CV-HoREA kiến nghị Ngân 
hàng Nhà nước xem xét tiếp tục cho phép các tổ chức tín dụng được sử dụng tỷ lệ tối đa 
45% nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn trong năm 2019. Tuy nhiên, 
sau khi đã thảo luận với Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Hiệp hội thống nhất về sự 
cần thiết thực hiện lộ trình giảm dần tỷ lệ tối đa được sử dụng nguồn vốn ngắn hạn 
để cho vay trung hạn và dài hạn của các tổ chức tín dụng theo quy định của Thông 
tư 36/2014/TT-NHNN và Thông tư 16/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước để 
đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, an toàn hệ thống tín dụng. Lộ trình giảm dần sự phụ 
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thuộc của thị trường bất động sản vào nguồn tín dụng ngân hàng là phù hợp với 
phương thức hoạt động của thị trường bất động sản, như tại các nước có nền kinh tế 
phát triển minh bạch, lành mạnh thì các Quỹ đầu tư bất động sản, Quỹ tín thác bất 
động sản (REIT), thị trường chứng khoán là nguồn cung cấp vốn chủ yếu cho thị 
trường bất động sản. Do vậy, việc thực hiện lộ trình giảm dần sự phụ thuộc của thị 
trường bất động sản vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng đã tạo áp lực có tính tích 
cực, lành mạnh, buộc các doanh nghiệp bất động sản phải tìm kiếm các nguồn vốn 
bổ sung khác, trước hết là từ các quỹ đầu tư, thị trường chứng khoán, trái phiếu 
doanh nghiệp, nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và nguồn vốn huy động từ khách 
hàng.  
 Để thích ứng với với lộ trình hạn chế dần tín dụng vào thị trường bất động 
sản, Hiệp hội có tám (08) khuyến nghị đối với doanh nghiệp bất động sản, như sau: 
        (1) Khuyến nghị các doanh nghiệp cần đảm bảo hiệu quả kinh doanh, trước hết là 
đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận, doanh thu, chuẩn bị được quỹ đất dự án, chất lượng công 
trình, tiến độ thực hiện dự án, tính minh bạch trong quản trị doanh nghiệp... để đủ 
điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng ngân hàng. Các doanh nghiệp cần chuẩn bị 
sẵn sàng các nguồn vốn khác thay thế do ngày càng khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng, 
bởi vì kể từ ngày 01/01/2019, các tổ chức tín dụng chỉ còn được sử dụng tối đa 
40% nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn theo quy định tại Thông 
tư 36/2014/TT-NHNN và Thông tư 16/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước; 
          (2) Khuyến nghị các doanh nghiệp luôn luôn đặt lợi ích của khách hàng lên trên 
hết, giữ chữ tín, đảm bảo chất lượng công trình, tiến độ thi công, bàn giao nhà, xây 
dựng căn hộ thông minh, tòa nhà thông minh, hình thành không gian sống xanh, thân 
thiện môi trường, coi trọng công tác hậu mãi chăm sóc khách hàng, để có thể huy 
động được nguồn vốn ứng trước của khách hàng theo đúng quy định của pháp luật 
kinh doanh bất động sản (được huy động đến 70% giá trị hợp đồng nếu chưa bàn giao 
nhà; được huy động đến 95% giá trị hợp đồng nếu đã bàn giao nhà); 
          (3) Khuyến nghị các doanh nghiệp luôn luôn phấn đấu để trở thành là nhà phát 
triển bất động sản chuyên nghiệp và có năng lực trong phân khúc thị trường và sản 
phẩm mà mình đã chọn; 
          (4) Khuyến nghị các doanh nghiệp cần quan tâm phân khúc thị trường nhà ở 
vừa và nhỏ (1-2 phòng ngủ), có giá bán vừa túi tiền (khoảng trên dưới 01 tỷ 
đồng/căn) đang là phân khúc chủ đạo của thị trường, có tính thanh khoản cao và bền 
vững; tham gia các chương trình xây dựng lại chung cư cũ hư hỏng nặng; chương 
trình chỉnh trang nhà trên và ven kênh rạch của thành phố; chương trình nhà ở xã hội 
của thành phố; chương trình phát triển các thiết chế nhà công nhân của Tổng Liên 
đoàn lao động Việt Nam; và đề án xây dựng đô thị thông minh, khu đô thị sáng tạo 
phía Đông thành phố Hồ Chí Minh; 
          (5) Khuyến nghị các doanh nghiệp tăng vốn chủ sở hữu để tăng cường nội lực 
của doanh nghiệp; và coi trọng việc hợp tác, liên doanh, liên kết, sáp nhập để hình 
thành các tập đoàn bất động sản mạnh; 
         (6) Khuyến nghị các doanh nghiệp xem xét chuyển đổi thành công ty cổ phần để 
có điều kiện gọi vốn xã hội và định hướng trở thành công ty đại chúng để đủ điều kiện 
niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán; Các doanh nghiệp cần nỗ lực để hội đủ điều 
kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu dự án, và các doanh nghiệp lớn 
phấn đấu để niêm yết trên sàn chứng khoán ở nước ngoài; 
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          (7) Khuyến nghị các doanh nghiệp lựa chọn đối tác là các doanh nghiệp, quỹ 
đầu tư nước ngoài (FDI) có uy tín và năng lực tài chính để hợp tác đầu tư, kinh 
doanh, phát triển dự án, nhằm tăng cường nguồn lực, học hỏi kinh nghiệm và nâng 
cao năng lực quản trị của doanh nghiệp. Hiện nay, nguồn vốn FDI vào thị trường bất 
động sản đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, đứng đầu là Nhật Bản, Hàn quốc, 
Singapore, Hongkong, Trung quốc... 
          (8) Khuyến nghị các doanh nghiệp quan tâm 03 tiêu chí an toàn quan trọng 
hàng đầu về xây dựng và quản trị doanh nghiệp, sau đây: (i) An toàn về pháp lý với 
tinh thần thượng tôn pháp luật; (ii) An toàn về tài chính và tín dụng doanh nghiệp; 
(iii) An toàn về mô hình tổ chức và nhân sự, trước hết là các nhân sự chủ chốt của 
doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0). Bên 
cạnh đó, tùy theo lĩnh vực, ngành nghề hoạt động, doanh nghiệp cần lựa chọn thêm 
các tiêu chí cần thiết khác. 
 Đồng thời, Hiệp hội kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán, Nghị định 
58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ để tạo điều kiện hình thành và phát 
triển các Quỹ đầu tư bất động sản, Quỹ tín thác bất động sản (REIT) để tạo nguồn 
vốn đầu tư cung ứng cho thị trường bất động sản nhằm thay thế sự sụt giảm nguồn 
cung vốn tín dụng ngân hàng.   
         Trân trọng kính chào! 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Xây dựng;  
- Ban Chấp hành Hiệp hội; 
- Quý vị Hội viên; 
- Lưu VP. 
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