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 Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ 

 Hiệp  hội  Bất  động  sản  thành  phố  Hồ  Chí  Minh  (HoREA)  xin  được  báo  cáo  nội  dung 
 Tham luận đã trình bày tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 4 ngày 05/06/2022. 

 Hiệp  hội  và  cộng  đồng  doanh  nghiệp  trân  trọng  cảm  ơn  Lãnh  đạo  Đảng,  Nhà  nước, 
 Quốc  hội,  Chính  phủ,  Thủ  tướng  Chính  phủ,  các  Bộ,  ngành  và  Lãnh  đạo  các  địa  phương  đã 
 lãnh  đạo,  chỉ  đạo  quyết  liệt,  hiệu  quả  đưa  đất  nước  vượt  qua  vô  vàn  khó  khăn  do  đại  dịch 
 CoViD-19  và  các  thách  thức  toàn  cầu,  đảm  bảo  an  sinh  xã  hội  cho  người  dân  và  đưa  nền  kinh 
 tế trở lại quỹ đạo phục hồi và tăng trưởng trong điều kiện bình thường mới. 

 Hiệp  hội  nhận  thấy, sau  hơn  30  năm  thực  hiện   đường  lối   “đổi  mới”   của  Đảng  Cộng  sản 
 Việt  Nam  về   “xây  dựng  nền  kinh  tế  độc  lập,  tự  chủ  gắn  với  hội  nhập  sâu  rộng  vào  nền 
 kinh tế toàn cầu”   đã đưa đất nước ta có được vị thế  và cơ đồ như ngày nay.  

 Thị  trường  bất  động  sản  đã  có  những  đóng  góp  tích  cực  cho  nền  kinh  tế  và  góp  phần 
 đảm  bảo   “an  sinh  xã  hội  về  nhà  ở”,   đã  làm  thay  đổi  bộ  mặt  nhiều  khu  vực  đô  thị  và  nông 
 thôn và đã đóng góp khoảng   10%   nguồn thu ngân sách  nhà nước. 

 Đến  nay,  đã  có một  số   tập  đoàn  kinh  tế  tư  nhân đa  ngành   với   7  doanh  nhân  Việt   có 
 tài  sản  vốn  hoá   trên  1  tỷ  USD   và  khẳng  định  vị  thế  của     các   doanh  nghiệp  Việt   giữ  vai 
 trò     “thống  lĩnh”   thị  trường bất  động  sản,  góp  phần  giải  quyết  nhu  cầu  nhà  ở  đa  dạng  của 
 khách  hàng     với  các   thương  hiệu bất  động  sản     hàng  đầu   như  Vingroup,  Him  Lam, 
 Novaland,  Hưng  Thịnh,  Becamex,   Sungroup,  Nam  Long,  Việt  Hưng,  Đại  Quang  Minh, 
 Sovico,  Capella  Holdings,  Sơn  Kim Land,  Khang  Điền,  Sunshine,  Hòa  Bình,  HUD,  Vạn 
 Thịnh  Phát,  Masterise,  Phát  Đạt,  City  Land,  Vinaconex, Kiến  Á,  Vạn  Phúc,  CT  Group,  Phúc 
 Khang… và  đã  hình  thành  một  số  khu  đô  thị  mới  hiện  đại  tiêu  biểu  như  Phú  Mỹ  Hưng, 
 Ciputra,  Vinhome  Riversides,  Ecopark,  Sala  City và  các   khu  du  lịch  nghỉ  dưỡng  đạt  chuẩn 
 quốc  tế  với  xu  thế  phát  triển  bất  động  sản  “xanh”,  với  khoảng  50  dự  án  bất  động  sản,  nhà 
 ở  đạt  chuẩn  “xanh”  theo  tiêu  chuẩn  LEED  Hoa  Kỳ  hoặc  LOTUS  Việt  Nam,  trong  đó  có  các 
 khu  đô  thị  với  mật  độ  xây  dựng  chỉ  khoảng  25%,  phần  lớn  diện  tích  còn  lại  dành  cho  giao 
 thông, công viên cây xanh, mặt nước. 

 Hiện  nay,  lĩnh  vực  bất  động  sản  đứng   thứ  3  trong   thu  hút   nguồn   vốn  đầu  tư  nước 
 ngoài  , lũy kế đến tháng 11/2021 đã đạt   61,6 tỷ USD,     chiếm  15,2%   tổng nguồn vốn   FDI. 

 Tuy  nhiên,   thị  trường  bất  động  sản   vẫn   chưa   phát  triển  minh  bạch,  lành  mạnh,     ổn 
 định, bền vững   biểu hiện rất rõ nét qua     “5 tồn tại”   sau  đây:  

 (1)   Tình  trạng   “lệch  pha  cung-cầu”   dẫn  đến   rất  thiếu  nguồn  cung  dự  án  ,   rất  thiếu 
 nguồn cung nhà ở,   nhất là   nhà ở có giá vừa túi tiền   và   nhà  ở xã hội. 

 (2)   Tình  trạng     “lệch  pha  phân  khúc  thị  trường”   về  phân  khúc   nhà  ở  cao  cấp,   như  tại 
 thành  phố  Hồ  Chí  Minh  thì   nhà  ở  có  giá  vừa  túi  tiền   năm  2020   chỉ  chiếm  1%   tổng  số  nhà  ở 
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 và  năm  2021  thì   không  còn   loại  nhà  ở  có  giá  vừa  túi  tiền   (0%),     trong  khi   74%   sản  phẩm  nhà 
 ở thuộc phân khúc   cao cấp,   còn lại   26%   thuộc phân  khúc   trung cấp. 

 (3)   Tình  trạng   khan  hiếm  nhà  ở  đã  đẩy  giá  nhà  tăng  cao  liên  tục   trong  5  năm 
 qua   vượt quá khả năng thu nhập của đa số người dân. 

 (4) Môi  trường  đầu  tư  kinh  doanh   trong  lĩnh  vực  bất  động  sản vẫn   chưa   thực 
 sự   minh bạch, thông thoáng, công bằng, lành mạnh. 

 (5)   Có  không  ít  doanh  nghiệp  bất  động  sản   yếu  kém  năng  lực,     thiếu  tính  chuyên 
 nghiệp  đi  đôi  với  tình  trạng  “đầu  nậu”,  “cò  đất”  hoạt  động  trái  pháp  luật,  “phân  lô  bán 
 nền”  tràn  lan  gây  “sốt  ảo”  giá  đất   tại  nhiều  địa  phương  gây  thiệt  hại  cho  khách  hàng,  nhà 
 đầu tư,  tác động tiêu cực  đến sự phát triển ổn định,  bền vững của thị trường bất động sản. 

 Trong  đó,  vấn  đề  nổi  lên  là  cần  phải  kiểm  soát  và  xử  lý  hiệu  quả mối  quan  hệ  hữu 
 cơ   giữa   thị  trường  bất  động  sản   và   thị  trường  vốn   để  cả  hai  thị  trường  này  phát  triển  lành 
 mạnh,  hỗ  trợ  lẫn  nhau,  do  hiện  nay  vẫn   đang  tiềm  ẩn   một  số   rủi  ro,  nguy  cơ  gây  bất  ổn 
 kinh  tế  vĩ  mô.   Bởi  lẽ, thị  trường  bất  động  sản phát  triển  lành  mạnh,  ổn  định  sẽ   kéo  theo  sự 
 phát  triển  của  thị  trường  vốn  và  nền  kinh  tế;  nhưng  ngược  lại  thị  trường  bất  động  sản bất  ổn 
 sẽ  kéo theo  sự bất ổn của thị trường vốn và nền kinh tế. 

 Thực  trạng  tình  hình  trên  đây  có  nguyên  nhân  khách  quan  do  dịch  CoViD-19  hoặc  do 
 xung  đột  địa  chính  trị  hoặc  do  đứt  gãy  chuỗi  cung  ứng  toàn  cầu;  nhưng   chủ  yếu   là   do  các 
 nguyên  nhân  chủ  quan,   trước  hết  là  một  số   “vướng  mắc”   về   “thể  chế  pháp  luật”   và công 
 tác   “thực  thi  pháp  luật”   của một  số  cơ  quan  nhà  nước  có  thẩm  quyền,  nhất  là  một  số  cán  bộ 
 công  chức  làm  việc  trong  lĩnh  vực  đất  đai,  đầu  tư  xây  dựng  có  tâm  lý  “sợ  sai,  sợ  trách 
 nhiệm,  sợ  bị  vướng  rủi  ro  pháp  lý  trong  thi  hành  công  vụ”  nên  chuyển  hồ  sơ  lòng  vòng, 
 không dám đề xuất giải quyết. 

 Hiệp  hội  xin  được  kiến  nghị  10     giải  pháp     “tháo  gỡ  vướng  mắc”  về  “thể  chế  pháp 
 luật”   và   “thực  thi  pháp  luật”   là  giải  pháp   hiệu  quả  nhất,  ít  tốn  kém  nhất  và  có  tính  lan 
 tỏa  lớn  nhất  để  thị  trường  bất  động  sản  phát  triển  minh  bạch,  công  bằng,  lành  mạnh, ổn 
 định  và  bền vững,     như sau: 

 1/-  Kiến  nghị tập  trung  hoàn  thiện  thể  chế  pháp  luật  để xây  dựng môi  trường  đầu 
 tư kinh doanh bất động sản     minh bạch, thông thoáng,  công bằng, lành mạnh: 

 Hiệp  hội  nhận  thấy,  việc   nâng  cao  chỉ  số  môi  trường  kinh  doanh   và   năng  lực 
 cạnh tranh  quốc  gia   như  mới  đây  S&P  và  Fitch  Ratings  xếp  hạng  Việt  Nam  lên 
 mức   BB  +     (mức  ổn  định)     mà  nếu  được  nâng  hạng  cao  hơn  thì  rất  thuận  lợi  trong  việc  thu  hút 
 nhiều  nguồn  vốn   đầu  tư  nước  ngoài   FDI  vào  nền  kinh  tế   và   thị  trường  bất  động  sản  và 
 cũng  nhằm  kiến  tạo  môi  trường  đầu  tư  kinh  doanh  minh  bạch,  thông  thoáng,  công  bằng 
 cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước. 

 Cộng  đồng  doanh  nghiệp,  trong  đó  có  doanh  nghiệp  bất  động  sản rất  hoan  nghênh  nỗ 
 lực  và  quyết  tâm  của  Chính  phủ,  Thủ  tướng  Chính  phủ quyết  liệt  chỉ  đạo xây  dựng  thể  chế 
 pháp  luật theo   Nghị  quyết  số  02/NQ-CP   ngày  10/01/2022 của  Chính  phủ về  những  nhiệm 
 vụ,  giải  pháp  chủ  yếu   cải  thiện  môi  trường  kinh  doanh,  nâng  cao  năng  lực  cạnh  tranh 
 quốc  gia   trong  giai  đoạn 2022 – 2025 và  các  năm  tiếp  theo.  Bởi  lẽ,   “thương  hiệu  quốc  gia”, 
 “năng  lực  cạnh  tranh  quốc  gia”   mạnh   sẽ  hỗ  trợ   hiệu  quả   cho  hoạt  động  kinh  doanh  của 
 doanh  nghiệp  và  ngược  lại  càng  có  nhiều   “thương  hiệu  doanh  nghiệp”   mạnh   thì  càng  góp 
 phần xây dựng   “thương hiệu quốc gia”, “năng lực cạnh  tranh quốc gia”   mạnh. 

 Đặc  biệt,  Nghị  quyết  số  66/NQ-CP  ngày  01/06/2021  của  Chính  phủ  yêu  cầu   “làm  rõ 
 trách  nhiệm  của  từng  cơ  quan,  đơn  vị,  cá  thể  hóa  trách  nhiệm  cá  nhân,  nhất  là  trách  nhiệm 
 của  người  đứng  đầu  trong  xây  dựng  pháp  luật”   và  tại  Hội  nghị  về  phát  triển  thị  trường  vốn 
 ngày  22/04/2022,  Thủ  tướng  Chính  phủ  đã  có  Thông  điệp   “Ai  cố  tình  vi  phạm  pháp  luật  thì 
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 phải  cương  quyết  xử  lý  nhưng   không  hình  sự  hóa  các  quan  hệ  dân  sự, kinh  tế”     đã  làm   an 
 lòng   các   nhà  đầu  tư   và   doanh  nhân  chân  chính   luôn  chấp  hành  pháp  luật,  tuân  thủ  pháp 
 luật.  

 2/-  Kiến  nghị  đảm  bảo  quyền  tiếp  cận  nguồn  lực  đất  đai  của  doanh  nghiệp  để  thực 
 hiện  dự  án  đầu  tư,  trong  đó  có   “  quyền”   được  công  nhận  chủ  đầu  tư  sau  khi  doanh 
 nghiệp  đã   “  có  quyền  sử  dụng  đất  khác  không  phải  là  đất  ở  ”   phù  hợp  với  quy  hoạch,  kế 
 hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển đô thị, nhà ở:    

 Điều  169,  Điều  191,  Điều  193  Luật  Đất  đai  2013 cho  phép doanh  nghiệp  được     “nhận 
 chuyển  quyền  sử  dụng  đất   thông  qua  nhận  chuyển  nhượng  quyền  sử  dụng  đất  để  thực  hiện 
 dự  án  đầu  tư”,   trong  đó  có   “đất  nông  nghiệp,  đất  phi  nông  nghiệp  không  phải  là  đất  ở”. 
 Nhưng,  Điều 23  Luật  Nhà  ở  2014   không công  nhận  chủ  đầu  tư   dự  án  nhà  ở  thương  mại đối 
 với trường  hợp  doanh  nghiệp   chỉ  có đất  nông  nghiệp  hoặc chỉ có đất  phi  nông  nghiệp 
 không phải là đất ở,   nên   không phù hợp   với các quy  định trên đây của Luật Đất đai 2013. 

 Do  vậy,  Chính  phủ  đã  có  Tờ  trình  số  535/TTr-CP  ngày  01/10/2021  trình  Quốc  hội  sửa 
 đổi,  bổ  sung  khoản  1  Điều 23  Luật  Nhà  ở  2014  về   công  nhận  chủ  đầu  tư   dự  án  nhà  ở 
 thương  mại đối  với trường  hợp  doanh  nghiệp   chỉ  có đất  nông  nghiệp  hoặc chỉ có đất  phi 
 nông  nghiệp  không  phải  là  đất  ở  phù  hợp  với  quy  hoạch,  kế  hoạch  sử  dụng  đất,  quy  hoạch 
 phát  triển  đô  thị,  nhà  ở.  Nhưng  rất  tiếc,  đề  xuất  đúng  pháp  luật  (trên  đây)  của  Chính  phủ 
 đã  chưa được  Quốc hội chấp thuận  tại kỳ họp Quốc hội  bất thường vừa qua. 

 Hiệp  hội  đề  nghị  Chính  phủ  tiếp  tục  đề  xuất  sửa  đổi  Điều  23  Luật  Nhà  ở  2014  khi  xây 
 dựng  Đề  án  Luật  Nhà  ở  (sửa  đổi)  để   bổ  sung   quy  định  công  nhận  chủ  đầu  tư   dự  án  nhà  ở 
 thương  mại  đối  với  trường  hợp  nhà  đầu  tư   “nhận  chuyển  quyền  sử  dụng  đất  do  nhận  chuyển 
 nhượng  quyền  sử  dụng   đất  khác  không  phải  là  đất  ở”     phù  hợp  với  quy  hoạch,  kế  hoạch  sử 
 dụng  đất,  quy  hoạch  phát  triển  đô  thị,  nhà  ở   để  đảm  bảo   sự  thống  nhất,  đồng  bộ   với  quy 
 định  của  Điều  169,  Điều  191,  Điều  193  Luật  Đất  đai  2013  giúp  làm   tăng  nguồn  cung  dự  án, 
 tăng nguồn cung nhà ở  góp phần  kéo giảm giá nhà   trên  thị trường. 

 3/-  Kiến  nghị  đảm  bảo  quyền  tiếp  cận  nguồn  lực  đất  đai  của  doanh  nghiệp  thông 
 qua phương thức   “đấu giá quyền sử dụng đất”   hoặc   “đấu  thầu dự án có sử dụng đất”:    

 Doanh  nghiệp  mong  muốn  tiếp  cận  được  nguồn  lực  đất  đai  một  cách minh  bạch,  công 
 bằng  thông  qua  “đấu  giá  quyền  sử  dụng  đất,  đấu  thầu  dự  án  có  sử  dụng  đất”  chứ  không 
 “dấm  dúi”  chỉ  định  nhà  đầu  tư  như  một  số  trường  hợp  đã  xảy  ra  trước  đây.  Nhưng  cần  phải 
 sửa  đổi  Luật  Đấu  giá  tài  sản  2016,  Luật  Đấu  thầu  2013  đối  với  trường  hợp   “đấu  giá  quyền 
 sử  dụng  đất,  đấu thầu  dự  án  có sử  dụng  đất”   để  không  xảy  ra tình  trạng   “đấu  giá  cuội,  đấu 
 giá  có  quân  xanh-quân  đỏ”  hoặc  “đấu  thầu  cuội,  đấu  thầu  chân  gỗ”   hoặc  thông  đồng   “dìm 
 giá”   hoặc   “đẩy  giá  ảo”   hoặc   lợi  dụng  đấu  giá,  đấu  thầu để  trục  lợi  bất  chính,  gây  ra  các  hệ 
 quả tiêu cực. 

 4/- Kiến  nghị  quy  định  cơ  chế  người  sử  dụng  đất  có quyền  được  hưởng  phần  giá 
 trị tăng thêm từ đất do người sử dụng đất đầu tư mang lại: 

  Khoản  2  Điều  19  Luật  Đất  đai  2013  quy  định   “Nhà  nước  điều  tiết  phần  giá  trị  tăng 
 thêm  từ  đất  mà  không  do đầu  tư  của người  sử  dụng  đất  mang  lại”   thì  ở  chiều  ngược 
 lại, Hiệp  hội đề  nghị  Nhà  nước  cũng     “sòng  phẳng”   với  nhà  đầu  tư   có  tầm  nhìn,  có  năng 
 lực,  có   “suất  đầu  tư”   cao làm  gia  tăng  giá  trị  sử  dụng  của  đất  đai   thì  nhà  đầu  tư  đó   “xứng 
 đáng”     được hưởng phần giá trị gia tăng từ đất. 

 Hiệp  hội  đề  nghị  bổ  sung chính  sách  này để   khuyến  khích   người  sử  dụng  đất đầu  tư 
 nhiều nguồn  lực  để  làm  gia  tăng  giá  trị  sử  dụng  của  đất  đai,  thực  hiện  đúng  nguyên  tắc  sử 
 dụng đất   “tiết kiệm, có hiệu quả”   quy định tại khoản  2 Điều 6 Luật Đất đai 2013. 
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 5/-  Kiến  nghị  đảm  bảo  quyền  tự  chủ  kinh  doanh  của  doanh  nghiệp,  trong  đó  có 
 quyền chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất: 

 Hiệp  hội  đề  nghị  sửa  đổi khoản  2  Điều  49  Luật  Kinh  doanh  bất  động  sản  2014  và  điểm 
 b  khoản  1  Điều  194  Luật  Đất  đai  2013  theo  hướng   áp  dụng  thống  nhất   với  quy  định  tại 
 điểm  b  khoản  1  Điều  10 Nghị  quyết  số  42/2017/NQ-QH14  của  Quốc  hội  khoá  XIV  cho  phép 
 doanh  nghiệp  được   “chuyển  nhượng  toàn  bộ  hoặc  một  phần  dự  án  khi  đã  có  Giấy  chứng 
 nhận hoặc   có quyết định giao đất, cho thuê đất   của  cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.    

 Về  lâu  dài,  Hiệp  hội  đề  nghị Nhà  nước   cho  phép chủ  đầu  tư  được  quyền chuyển 
 nhượng   toàn  bộ  hoặc  một  phần  dự  án  bất  động  sản,  nhà  ở  để   đảm  bảo   và   tôn  trọng     quyền 
 tự  chủ  kinh  doanh  của  doanh  nghiệp  theo  quy  định  tại  Điều  7  Luật  Doanh  nghiệp 
 2020, trong  đó  có   quyền  chuyển  nhượng  dự  án  đầu  tư  có  sử  dụng  đất   và bên  chuyển 
 nhượng dự án   có nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước. 

 6/-  Kiến  nghị  xây  dựng  cơ  chế  tạo  điều  kiện  cho  doanh  nghiệp  được  tiếp cận   nguồn 
 vốn  tín  dụng   và  các  nguồn  vốn  trên  thị  trường  vốn, trong  đó  có  hoạt  động  phát 
 hành   trái  phiếu  doanh  nghiệp   và  cho  phép  các  tập  đoàn,  doanh  nghiệp  bất  động  sản 
 kinh  doanh  đa  ngành  được  hạch  toán  dùng  phần  lợi  nhuận  kinh  doanh  bất  động  sản  để 
 bù  các khoản kinh doanh  bị lỗ  của các lĩnh vực khác: 

 Khoản  2  Điều  14 Nghị  định  số  43/2014/NĐ-CP  quy  định  chủ  đầu  tư  phải  có   vốn  chủ  sở 
 hữu   không  thấp  hơn   20%   mức  đầu  tư dự  án  có  sử  dụng  đất   dưới  20  héc-ta;   không  thấp 
 hơn   15%   mức  đầu  tư dự  án  có  sử  dụng  đất  từ   20  héc-ta  trở  lên.   Có  nghĩa  là,  chủ  đầu  tư   có 
 thể cần phải huy động vốn     80 - 85%   tổng mức đầu tư  của dự án có sử dụng đất. 

 Ngoài  nguồn  vốn  chủ  sở  hữu  ban  đầu,  thì  trong  giai  đoạn  triển  khai  thực  hiện  dự 
 án   (chưa  đến  thời  điểm  đủ  điều  kiện  huy  động  vốn  từ  khách  hàng  khi  bán  nhà  ở  hình  thành 
 trong  tương  lai)   thì  chủ  đầu  tư  rất  cần  các  nguồn  vốn  bổ  sung,  đặc  biệt  là   nguồn  vốn  tín 
 dụng   và các   nguồn vốn trên thị trường vốn,   trong đó  có   trái phiếu doanh nghiệp. 

 Nguồn  vốn  tín  dụng   có  vị  trí  rất  quan  trọng  là   “bà  đỡ”   để  thực  hiện  dự  án.  Nhưng,  do 
 Ngân  hàng  Nhà  nước  đang  thực  hiện  lộ  trình  hạn  chế  dần  tín  dụng  vào  các  lĩnh  vực  rủi  ro, 
 trong  đó  có  bất  động  sản  và  nhất  là  hiện  nay  các  ngân  hàng  thương  mại  đang  có  xu 
 hướng   “siết”   tín  dụng  đối  với  bất  động  sản,  nên  các  doanh  nghiệp  bất  động  sản   đặt  kỳ 
 vọng   vào  việc  phát  hành   trái  phiếu  doanh  nghiệp   để  bù  đắp  thiếu  hụt  nguồn  vốn  tín  dụng 
 ngân hàng.  

 Bên  cạnh  đó,  ở nước  ta,   thị  trường  vốn  vẫn  chưa  phát  triển  đầy  đủ,  các  quỹ  đầu 
 tư   bất  động  sản,  quỹ   REIT  quá  nhỏ  bé,   nên  các  doanh  nghiệp  bất  động  sản   phải  dựa   vào 
 việc phát hành   trái phiếu doanh nghiệp   đang chiếm  khoảng   38% GDP.    

 Nếu  Nhà  nước   “siết”     cả  tín  dụng  và  trái  phiếu  doanh  nghiệp  thì  sẽ   “đứt  gẫy”   dòng 
 vốn  đầu  tư, nhiều doanh  nghiệp  có  nguy  cơ   “ngộp  thở”,   nhất  là  trong  lúc   thanh  khoản  bị 
 sụt giảm.    

 Hiệp  hội  đề  nghị,  không  vì  một  số  ít  doanh  nghiệp  có  sai  phạm,  vi  phạm  pháp  luật 
 mà   “siết  quá  chặt,  siết  quá  đà,  siết  cả  doanh  nghiệp  làm  ăn  đàng  hoàng,  tuân  thủ  pháp 
 luật”     đang chiếm đa số   trong nền kinh tế, như sau: 

 (1)   Hiệp  hội  đề     nghị  Ngân  hàng  Nhà  nước   tiếp  tục  thực  hiện  lộ  trình  hạn  chế  dần  tín 
 dụng  vào  các  lĩnh  vực  rủi  ro  trong  đó  có  bất  động  sản,   theo  đó  đến  tháng   09/2023   (mà 
 nên  kéo  dài  đến  hết  năm  2023)   các  ngân  hàng  thương  mại  chỉ  được  sử dụng   tối  đa  không 
 quá  30%   vốn  huy  động  ngắn  hạn  để  cho  vay  trung  dài  hạn.  Trước  mắt,  đề  nghị Ngân  hàng 
 Nhà  nước  nên   chỉ  đạo   các  ngân  hàng  thương  mại   tiếp  tục  cho  vay   đối  với các   chủ  đầu  tư 
 có  uy  tín   và   dự  án  có  tính  khả  thi   và  cho  các   cá  nhân,  hộ  gia  đình  vay   để  mua,  thuê  mua 
 nhà ở, để xây dựng, sửa chữa nhà ở.    
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 (2)   Hiệp  hội  thống  nhất  với Bộ  Tài  chính  trình  Chính  phủ  xem  xét   sửa  đổi  Nghị  định 
 153/2020/NĐ-CP   theo  hướng  chấn  chỉnh  hoạt  động  phát  hành  trái  phiếu  doanh  nghiệp, 
 tăng  tính  minh  bạch,  lành  mạnh  và  bổ  sung  các  biện  pháp  về   đánh  giá  tín  nhiệm  doanh 
 nghiệp  phát  hành  trái  phiếu,     đơn  vị  tư  vấn  phát  hành  trái  phiếu,   để thị  trường  trái 
 phiếu trở  thành  một   kênh  huy  động  vốn  xã  hội  hoá  hiệu  quả,  lành  mạnh   cho  nền  kinh  tế 
 và thị trường bất động sản. 

 (3)   Hiệp  hội  đề  nghị  sửa  đổi  Luật  Thuế  theo  chỉ  đạo  của  Thủ  tướng  Chính  phủ  để  cho 
 phép  các   tập  đoàn, doanh  nghiệp  bất  động  sản  kinh  doanh  đa  ngành  được  dùng  phần 
 lợi  nhuận  kinh  doanh  bất  động  sản  để  bù   các   khoản  lỗ   thuộc  các  lĩnh  vực  kinh  doanh 
 khác,  để   đảm  bảo  công  bằng   với  các  doanh  nghiệp  hoạt  động  đa  ngành  nhưng  không  có 
 hoạt động kinh doanh bất động sản thì lại được hạch toán tổng hợp. 

 7/-  Kiến  nghị  tại  thời  điểm  hiện  nay,  chưa  nên quy  định   “sở  hữu  căn  hộ  nhà  chung 
 cư  có  thời  hạn  (50  năm, 70  năm)”     để  phù  hợp  tâm  tư,  nguyện  vọng  của  người  dân  muốn 
 được   “sở  hữu  căn  hộ  nhà  chung  cư  đi  đôi  với  quyền  sử  dụng  đất  ở  ổn  định  lâu  dài”  vì 
 đây là  tài  sản  có  giá  trị  lớn  muốn  để  lại  cho  con  cháu,  để không  gây   “biến  động”     trên  thị 
 trường  bất  động  sản  và  trong  xã  hội;  Việc  xử  lý  nhà  chung  cư  hết   “tuổi  thọ”,  “nguy 
 hiểm”   cho  người  sử  dụng  thì  thực  hiện  theo  cơ  chế  chính  sách  quy  định  tại  Nghị  định 
 69/2021/NĐ-CP của Chính phủ   “về cải tạo, xây dựng  lại nhà chung cư”     (có tính khả thi): 

 Thực  ra,  Luật  Nhà  ở  2014  đã  quy  định   2  chế  độ  sở  hữu  nhà  ở   là  chế  độ   sở  hữu  nhà 
 ở không  xác  định  thời  hạn     (bao  gồm  trường  hợp   sở  hữu  căn  hộ  nhà  chung  cư  không  xác 
 định  thời  hạn  )   gắn  liền  với     quyền  sử  dụng  đất   “ổn  định  lâu  dài  ”;   hoặc chế  độ   sở  hữu  nhà 
 ở có  thời  hạn   (bao  gồm  trường  hợp   sở  hữu  căn  hộ  nhà  chung  cư  có  thời  hạn  )   gắn  liền 
 với     quyền  sử  dụng  đất   “có  thời  hạn  ”.   Nhưng  Luật  Nhà  ở  2014   không  quy  định  bắt 
 buộc   “sở hữu căn hộ nhà chung cư có thời hạn”. 

 Vấn  đề  quy  định   bắt  buộc     “sở  hữu  căn  hộ  nhà  chung  cư  có  thời  hạn  (50  năm,  70 
 năm)”   áp  dụng  cho  các  dự  án  xây  dựng  nhà  chung  cư   mới   khi  xây  dựng  Đề  án  Luật  Nhà  ở 
 (sửa  đổi)  trong  thời  gian  tới cần  được  tiếp  tục  nghiên  cứu  kỹ  và  đánh  giá  tác  động  thật  thấu 
 đáo và cần   lấy ý kiến người dân   là   đối tượng chính  bị tác động. 

 Tuy  nhiên,  cũng  cần   khuyến  khích   các  doanh  nghiệp  thực  hiện  dự  án  nhà  chung  cư  sở 
 hữu  có  thời  hạn  tương  tự  như  dự  án   “căn  hộ  dịch  vụ  (serviced  apartment)”   hiện 
 nay   với   thời  hạn  sở  hữu  “căn  hộ  dịch  vụ”  theo  thời  hạn  dự  án,  phổ  biến  là  50  năm.  Loại 
 căn  hộ  này  có  giá  bán  chỉ  bằng  70~80%  giá  căn  hộ  sở  hữu  vĩnh  viễn   để  khách  hàng  lựa 
 chọn và   làm quen   với loại sản phẩm căn hộ chung cư  sở hữu có thời hạn. 

 8/-  Kiến  nghị  bổ  sung  Luật  Nhà  ở  quy  định  cơ  chế  chính  sách     “ưu  đãi  một  phần”  (có 
 thể  bằng  phân  nửa  chính  sách  ưu  đãi  nhà  ở  xã  hội)   để  phát  triển     “nhà  ở  giá  phù  hợp  với 
 thu  nhập  của  người  có  thu  nhập  trung  bình,  người  có  thu  nhập  thấp  đô  thị  không  thuộc 
 đối  tượng  được  hưởng  chính  sách  nhà  ở  xã  hội”   đi  đôi  với  đẩy  mạnh  phát  triển  nhà  ở  xã 
 hội;  cải  tạo,  xây  dựng  lại  nhà  chung  cư  cũ;  di  dời,  chỉnh  trang  nhà  trên  và  ven  kênh 
 rạch  để tái thiết, tái phát triển đô thị  bền vững. 

 9/- Kiến  nghị  Tổ  công  tác  của  Thủ  tướng  Chính  phủ  và  các  cơ  quan  có  thẩm  quyền 
 của  Trung  ương  sớm  xem  xét   “có  kết  luận  dứt  điểm”   các  dự  án  bị  dừng  triển  khai  do  thực 
 hiện  công  tác  rà  soát  pháp  lý,  kiểm  tra,  thanh  tra,  điều  tra  theo  hướng  thực  hiện   “thu  hồi 
 triệt  để  tài  sản  nhà  nước  bị  thất  thoát  do  tham  nhũng,  tiêu  cực”;   các  doanh  nghiệp  có  liên 
 quan  phải  nộp  nghĩa  vụ  tài  chính,  kể  cả  phần  nộp  bổ  sung   (nếu  có)   cho  ngân  sách  nhà 
 nước  theo  quyết  định  của  cơ  quan  nhà  nước  có  thẩm  quyền,  để  cho  dự  án  được  tiếp  tục 
 triển khai thực hiện  góp phần phát triển kinh tế và  ổn định xã hội. 
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 10/-  Hiệp  hội  thống  nhất  với  ý  kiến  của  Chủ  tịch  Ủy  ban  nhân  dân  thành  phố  Hồ 
 Chí  Minh  Phan  Văn  Mãi  trao  đổi  với  Cổng  thông  tin  điện  tử  Chính  phủ  ngày  02/06/2022 
 đã  đề  xuất  “Chính  phủ  sớm  có  văn  bản  hướng  dẫn,  thống  nhất  quy  trình  thủ  tục  đầu  tư  xây 
 dựng  dự  án  bất  động  sản  để  các  địa  phương  triển  khai  thực  hiện,  gồm  các  bước  liên  quan 
 như  chấp  thuận  chủ  trương  đầu  tư;  duyệt  quy  hoạch;  giao  thuê  đất,  chuyển  mục  đích  sử 
 dụng  đất;  xác  định  nghĩa  vụ  tài  chính,  nộp  tiền  sử  dụng  đất,  cấp  giấy  chứng  nhận  quyền 
 sử  dụng  đất  ở;  cấp  giấy  phép  xây  dựng.  Hiện  nay  do  hệ  thống  các  quy  định  pháp  luật  còn 
 nhiều  bất  cập,  thiếu  đồng  bộ  (pháp  luật  về  đất  đai,  xây  dựng,  đầu  tư,  quy  hoạch,  tài  chính, 
 thuế,…),  dẫn  đến  doanh  nghiệp  mất  rất  nhiều  thời  gian  cho  quá  trình  chuẩn  bị  hồ  sơ  đầu  tư 
 xây dựng dự án”  như Hiệp hội đã nhiều lần đề xuất  trước đây. 

 Trân trọng kính trình! 
 Nơi nhận  : 
 - Như trên; 
 - Văn phòng Chính phủ; 

 Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp; 
 Bộ Xây dựng; Bộ Kế hoạch Đầu tư; 
 Bộ Tài nguyên Môi trường; 
 Ngân hàng Nhà nước; 

 - Ủy ban nhân dân TPHCM; 
 - Ban Chấp hành HH;  
 - Qúy vị Hội viên; 
 - Lưu VP. 

 TM. BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI 
 CHỦ TỊCH 

 Lê Hoàng Châu 
 ĐTDĐ: 0903 811 069 

 Email: lehoangchau1954@gmail.com 
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