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   Kính gửi:  Ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị  

                                           Thủ tướng Chính phủ 
 

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) và cộng đồng doanh 
nghiệp tin tưởng và đánh giá rất cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, 
Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, các địa phương và đội ngũ các y bác sĩ, chuyên 
gia, nhân viên y tế trong phòng chống, kiểm soát đại dịch CoViD-19.  

Trong thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết, đặc biệt 
là Nghị định 41/2020/NĐ-CP “thần tốc” hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua đại 
dịch nhằm thực hiện mục tiêu “kép”, phục hồi và phát triển kinh tế đất nước năm 2020. 

Hiện nay, “thương hiệu quốc gia Việt Nam”, “thương hiệu Việt” trở thành tài 
sản phi vật thể quý giá, cùng với việc nước ta trở thành điểm đến sáng giá, có nhiều 
tiềm năng thu hút các nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong tiến trình tái cấu trúc 
lại chuỗi cung ứng toàn cầu, sẽ tạo thêm động lực và lợi thế cho nền kinh tế và cho các 
doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp bất động sản. 

Thị trường bất động sản đã gặp khó khăn, vướng mắc từ hai năm 2018, 2019, 
với hàng trăm dự án bị ách tắc; nguồn cung sản phẩm nhà ở, nhất là nhà ở có giá vừa túi 
tiền bị sụt giảm mạnh; giá nhà tăng; người có nhu cầu thực khó tạo lập nhà ở; nguồn thu 
ngân sách nhà nước từ đất đai và bất động sản bị sụt giảm. Dịch CoViD-19 càng làm 
trầm trọng thêm các khó khăn của các doanh nghiệp bất động sản và người mua nhà.  

Nhìn lại cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008, dẫn đến phải thực hiện chính sách 
thắt chặt tiền tệ, làm cho thị trường bất động sản bị đóng băng. Năm 2009, với gói kích 
cầu đầu tư có giá trị khoảng 1 tỷ USD và điều chỉnh giảm dần lãi suất cơ bản, đã giúp 
nền kinh tế và thị trường bất động sản phục hồi. Nhưng việc kích cầu đầu tư và phát 
triển “nóng” lại gây ra “bong bóng” bất động sản năm 2010, dẫn đến việc thực hiện 
chính sách thắt chặt tiền tệ từ đầu năm 2011, làm cho thị trường bất động sản bị đóng 
băng lần thứ hai. Năm 2013, với gói kích cầu tiêu dùng 30.000 tỷ đồng, đã hỗ trợ thị 
trường bất động sản phục hồi và kéo theo sự tăng trưởng của nhiều lĩnh vực kinh tế.  

Từ kinh nghiệm xử lý các cuộc khủng hoảng của thị trường bất động sản trong 
hơn 10 năm qua, cho thấy thị trường bất động sản có khả năng phục hồi rất nhanh. 
Doanh nghiệp bất động sản không xin Nhà nước hỗ trợ bằng tiền, mà chỉ xin hỗ trợ 
về cơ chế chính sách. Thị trường bất động sản như chiếc lò xo bị nén, càng bị nén thì 
chỉ cần Nhà nước có cơ chế, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ các vướng mắc về quy trình 
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thủ tục hành chính và khai thông nguồn vốn tín dụng, thì sẽ bùng lên mạnh mẽ,  
tạo nên cú hích cho nền kinh tế. 

Trước hết, các doanh nghiệp bất động sản sẽ tập trung vào thị trường nội địa, 
chuyển hướng mạnh mẽ vào phân khúc thị trường nhà ở có giá vừa túi tiền, nhất là căn 
hộ 1-2 phòng ngủ, nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở thực của đa số người có thu 
nhập trung bình, người có thu nhập thấp đô thị và chuẩn bị sẵn sàng hấp thụ làn sóng 
đầu tư nước ngoài, trong trạng thái bình thường mới, chung sống an toàn với dịch 
CoViD-19. 

Để phục vụ Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp ngày 
09/05/2020, Hiệp hội có ý kiến đề xuất, như sau: 

1/- Đề nghị tháo gỡ ngay các vướng mắc, chồng chéo, mâu thuẫn trong một 
số quy định pháp luật và xây dựng “quy trình chuẩn” về thủ tục đầu tư xây dựng 
các dự án nhà ở có quỹ đất hỗn hợp, xen cài thửa đất thuộc nhà nước quản lý: 

(1) Đề nghị Chính phủ sớm ban hành “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 
Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai”, theo thủ tục rút gọn. Trong đó, 
có bổ sung hình thức “giao đất” đối với thửa đất do nhà nước quản lý xen cài trong 
dự án nhà ở; Đi đôi với quy định thửa đất do nhà nước quản lý có đủ điều kiện tách 
được thành dự án độc lập thì thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; nếu không đủ 
điều kiện tách được thành dự án độc lập thì giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư để 
thực hiện dự án và xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (Dự 
thảo sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 16 Nghị định 43/2014/NĐ-CP). 

(2) Đề nghị Quốc hội xem xét thông qua “Dự thảo Luật Đầu tư” theo thủ tục 
rút gọn, trong kỳ họp tháng 05-06/2020:  

Trong đó, có quy định “Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu 
tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư (chủ đầu tư) không thông qua đấu giá, đấu 
thầu trong các trường hợp sau: a) Nhà đầu tư (chủ đầu tư) có quyền sử dụng đất do 
nhận chuyển quyền sử dụng đất, trừ trường hợp Nhà nước thu hồi để đấu giá quyền 
sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai” (Khoản 3.a Dự thảo Luật Đầu tư). 

Đồng thời, Hiệp hội đề nghị“Dự thảo Luật Đầu tư” sửa đổi, bổ sung Khoản 4 
Điều 23 Luật Nhà ở, thay thế từ “đất ở” bằng từ “đất” hoặc cụm từ “đất ở và các loại 
đất khác”, để đảm bảo sự thống nhất của Luật Nhà ở với Luật Đất đai, như 
sau: “4.Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (hoặc “đất ở và các loại đất 
khác”) theo quy định của pháp luật về đất đai để xây dựng nhà ở thương mại”.  

(3) Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành rà soát và hướng dẫn ban 
hành “Quy trình chuẩn 4 bước” về thủ tục đầu tư xây dựng các dự án nhà ở có quỹ 
đất hỗn hợp theo quy định pháp luật hiện hành, để thống nhất thực hiện: 

Theo quy trình thủ tục hiện nay, doanh nghiệp phải nộp tiền sử dụng đất dự án, 
rồi mới được công nhận chủ đầu tư, mới được cấp Giấy phép xây dựng, mới 
được thi công. Quy trình, thủ tục này làm chậm quá trình triển khai thực hiện dự án, 
làm tăng chi phí đầu tư, doanh nghiệp bị chôn vốn, làm tăng giá thành, làm tăng giá bán 
nhà, mà người mua phải gánh chịu. Bởi lẽ, thời gian làm thủ tục tính tiền sử dụng 
đất phải mất trên dưới 03 năm (hoặc lâu hơn); thời gian thi công mất trên dưới 02 
năm mới đến thời điểm đủ điều kiện được huy động vốn.   
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Quy trình này cũng không phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, 
vì pháp luật về xây dựng không quy định doanh nghiệp phải nộp tiền sử dụng đất 
rồi mới được thi công các công trình của dự án. Đồng thời, pháp luật về đất đai, về 
kinh doanh bất động sản chỉ quy định chủ đầu tư dự án phải hoàn thành nghĩa vụ tài 
chính với Nhà nước trong 02 trường hợp: (i) Trước khi bán nhà ở có sẵn, hoặc bán 
nhà ở hình thành trong tương lai; (ii) Trước khi lập thủ tục xin cấp “sổ đỏ” dự án. 

Do vậy, Hiệp hội đề xuất “quy trình chuẩn 4 bước”, như sau: 

- Bước 1: Lập thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư”. 

- Bước 2: Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. 

- Bước 3: Lập thủ tục giao thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.  

- Bước 4: Công nhận chủ đầu tư; Cấp Giấy phép xây dựng (Chủ đầu tư được 
khởi công xây dựng); Lập thủ tục xác định tiền sử dụng đất, cấp “số đỏ” dự án.  

2/- Giải pháp về tài chính, tín dụng: 

2.1)- Đề nghị cơ chế hỗ trợ đối với các khoản vay tín dụng cũ: 

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại áp dụng 
Thông tư 01/2020/TT-NHNN đối với các doanh nghiệp bất động sản và người mua 
nhà, được xem xét cơ cấu lại nợ, giảm khoảng 30-50% lãi vay trong thời hạn 12 
tháng (tối thiểu trong năm 2020), giãn tiến độ trả lãi vay, trả nợ gốc, không chuyển 
nhóm nợ xấu hơn đối với các khoản nợ đến hạn trong năm 2020. 

2.2)- Đề nghị cơ chế hỗ trợ đối với các khoản vay tín dụng mới: 

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét xây dựng “Bộ tiêu chuẩn hoạt động tín 
dụng đặc thù” kiểu “thời chiến” trong giai đoạn chống dịch CoViD-19, chỉ áp 
dụng cho năm 2020, như sau: 

(1) Đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, trong đó có doanh 
nghiệp bất động sản, được tiếp cận nguồn vốn tín dụng (vay mới) và xem xét giảm 
50% giá trị tài sản thế chấp để thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay, đối với doanh 
nghiệp được tổ chức tín dụng thẩm định khả năng đáp ứng các điều kiện vay vốn; có 
phương án sử dụng vốn khả thi; có khả năng tài chính để trả nợ; và các doanh nghiệp 
bất động sản có uy tín thương hiệu, có chỉ số tín nhiệm cao, có đóng góp lớn vào ngân 
sách nhà nước (trong 03 năm gần đây), có dự án khả thi. 

(2) Đề nghị tiếp tục cho cá nhân, hộ gia đình vay tín dụng mua nhà, cũng 
được giảm khoảng 30-50% lãi vay, giãn tiến độ trả lãi vay, trả nợ gốc trong thời 
hạn 12 tháng (tối thiểu trong năm 2020). 

(3) Đề nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước xem xét, có cơ chế cho người trẻ 
được vay tín dụng thương mại với lãi suất hợp lý, theo phương thức tín chấp để mua 
căn nhà đầu tiên, áp dụng từ năm 2020 và các năm tiếp theo. 

(4) Đề nghị Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho phép nới 
thêm 5% đối với giới hạn cấp tín dụng, đối với một khách hàng không được vượt 
quá 20%; đối với một khách hàng và người có liên quan không được vượt quá 30% 
vốn tự có của ngân hàng thương mại, chỉ áp dụng đặc thù trong năm 2020. 

(5) Đề nghị Chính phủ sớm bố trí nguồn vốn ngân sách 3.000 tỷ đồng để thực 
hiện chính sách nhà ở xã hội, nhất là nguồn vốn 2.000 tỷ đồng bố trí cho 4 ngân hàng 
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Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank, vừa nhằm thực hiện chính sách nhà ở xã 
hội, vừa góp phần kích cầu thị trường bất động sản. 

2.3)- Đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Khoản 
3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP, theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ. 

2.4)- Đề nghị không nên siết trái phiếu doanh nghiệp bất động sản: 

Hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã bổ sung được nguồn vốn 
đầu tư quan trọng của xã hội thay thế một phần nguồn vốn tín dụng ngân hàng, 
nhất là hiện nay đang thực hiện lộ trình hạn chế dần tín dụng vào thị trường bất động 
sản theo Thông tư 22/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. 

 Việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 163/2018/NĐ-CP là rất cần thiết để tạo hành 
lang pháp lý phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp minh bạch, lành mạnh, 
vừa trở thành kênh cung ứng vốn đầu tư trung hạn, dài hạn cho doanh nghiệp bất động 
sản, vừa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư trái phiếu.  

 Cộng hưởng với những khó khăn mới phát sinh do dịch CoViD-19, Hiệp hội đề 
nghị không nên siết hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại thời điểm 
hiện nay, để tạo thêm kênh huy động vốn đầu tư xã hội cho lĩnh vực bất động sản. 

 Trân trọng kính trình!  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Văn phòng Chính phủ;  
  Bộ Kế hoạch Đầu tư; Bộ Tư pháp; 
  Bộ Xây dựng;Bộ Tài chính;  
  Bộ Tài nguyên Môi trường; 
  Ngân hàng Nhà nước;  
- Ban Chấp hành HH;  
- Qúy vị Hội viên; 
- Lưu VP. 
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