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*Giám đốc Học viện Cán bộ QL xây dựng và đô thị

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô 
thị là đơn vị sự nghiệp nhà nước trực thuộc 
Bộ Xây dựng, hoạt động trên phạm vi cả 
nước trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, nghiên cứu, tư vấn về tổ chức và quản lý 
của ngành Xây dựng. Đến nay, Học viện đã 
có bề dày 45 năm xây dựng và phát triển. 
Trong 45 năm qua, Học viện đã luôn đoàn 
kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, khắc phục 
mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao; từng bước đưa công tác đào tạo 
bồi dưỡng (ĐTBD) cán bộ ngành Xây dựng 
phát triển lên tầm cao mới, đáp ứng ngày 
càng tốt hơn yêu cầu xây dựng lực lượng cán 
bộ chuyên nghiệp và có năng lực cao; hoàn 
thành tốt sứ mệnh là đơn vị ĐTBD cán bộ 
hàng đầu ngành Xây dựng.

THÀNH TỰU NỔI BẬT TRONG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
 Trải qua quá trình 45 năm thành lập và phát triển, Học viện Cán bộ 

quản lý xây dựng và đô thị đã và đang ngày càng vững mạnh, khẳng 
định được thương hiệu và uy tín trong lĩnh vực ĐTBD cho cán bộ trong 
ngoài ngành Xây dựng cũng như hệ thống chính quyền địa phương 
các cấp. Trên cơ sở nắm bắt nhu cầu thực tế và định hướng của Ngành, 
Học viện đã triển khai nhiều mô hình ĐTBD theo hướng nâng cao 
trình độ chuyên môn, cập nhật kiến thức, tiếp cận công nghệ mới cho 
cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật tại các đơn vị trong và ngoài ngành 
Xây dựng, thuộc mọi thành phần kinh tế. 

Đi đầu trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành Xây dựng
Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Học viện là đơn vị đi đầu trong 

công tác ĐTBD và tập huấn cho đội ngũ cán bộ viên chức trong và 
ngoài ngành Xây dựng. Các chương trình được triển khai như: ĐTBD 
về kiến thức quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức, 
thanh tra chuyên ngành Xây dựng; ĐTBD kiến thức về quản lý đô thị 
đối với cán bộ chính quyền đô thị các cấp và công chức chuyên môn 
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theo các Đề án 1961, 1956, 1600; 
Các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp 
luật về xây dựng phục vụ công tác 
thẩm tra, giám sát của đại biểu hội 
đồng nhân dân các cấp; ĐTBD về kỹ 
năng lãnh đạo, quản lý và kiến thức 
chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán 
bộ lãnh đạo, quản lý; ĐTBD kiến thức 
chuyên môn, nghiệp vụ đối với các 
chức danh hành nghề hoạt động 
xây dựng có điều kiện theo quy 
định; ĐTBD nâng cao trình độ ngoại 
ngữ; trình độ tin học; Tuyên truyền, 
phổ biến, tập huấn, hướng dẫn các 
văn bản quy phạm pháp luật; Các 
chương trình, đề án của Chính phủ, 
Bộ Xây dựng; Phối hợp với Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 
các đơn vị có chức năng đào tạo 
nâng cao trình độ lý luận chính trị 
cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo của 
ngành Xây dựng... Hàng nghìn lượt 
học viên tại các địa phương trên 
phạm vi cả nước đã được ĐTBD, cập 
nhật bổ sung kiến thức mới, góp 
phần quan trọng vào việc nâng cao 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho 
cán bộ viên chức ngành Xây dựng 
nói riêng và các Bộ, ngành khác nói 
chung. Tính riêng giai đoạn từ 2015 
- 2019, Học viện đã ĐTBD được số 
lượng trên 81.000 lượt học viên, đạt 
và vượt cao so với kế hoạch Bộ Xây 
dựng giao hàng năm.

Công tác nghiên cứu khoa học thực hiện các đề tài, dự án 
có tính ứng dụng cao 

Nghiên cứu, thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ (đề tài/dự 
án) cấp Bộ, cấp cơ sở là hoạt động khoa học nổi bật của Học viện. Ngoài 
việc thực hiện triển khai Đề án 1961. Học viện đã trực tiếp chủ trì trong 
thời gian dài; giai đoạn từ 2015-2019, Học viện thực hiện 47 đề tài/dự án 
cấp Bộ và 39 đề tài/dự án cấp cơ sở. Học viện đã làm rất tốt nghiên cứu 
đề tài/dự án thuộc 02 lĩnh vực: (1) xây dựng chương trình, biên soạn tài 
liệu phục vụ các lớp ĐTBD của ngành Xây dựng (2) điều tra, khảo sát xây 
dựng cơ sở dữ liệu nhân lực ngành Xây dựng. Nhiều đề tài/dự án Học 
viện thực hiện thuộc các Chương trình, dự án hàng năm do Bộ Xây dựng, 
Bộ Nội vụ chấp thuận, cụ thể như: Đề án 1511, Đề án trợ giúp người 
khuyết tật, Chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng 
hóa vật liệu xây dựng, Đề án 1956, 1600,... Đa số các đề tài/dự án đều sát 
với thực tế được Học viện triển khai thực hiện đúng tiến độ, đúng thời 
gian cho phép. Chính vì vậy, sau khi nghiệm thu, các đề tài/dự án đều 
có tính ứng dụng cao, đặc biệt trong công tác ĐTBD, phát triển nguồn 
nhân lực ngành Xây dựng.

Công tác củng cố, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác 
nước ngoài được thực hiện ngày càng chuyên nghiệp và có chọn lọc

Học viện thường xuyên phối hợp với các tổ chức nước ngoài để mời 
chuyên gia quốc tế tham gia giảng dạy cho các khóa đào tạo, hội thảo 
trong nước và đào tạo tại nước ngoài. Học viện đã nghiên cứu xây dựng 
đề xuất và triển khai Dự án Hỗ trợ chính sách nhà ở cho người thu nhập 
thấp do UN-Habitat tài trợ; Xây dựng thành công đề xuất Dự án “Xây dựng 
các đô thị tiên tiến thông qua các nhà quản lý đô thị giỏi” do Ngân hàng 
thế giới tài trợ; Phối hợp với đối tác liên quan nghiên cứu xây dựng các 
chương trình đào tạo ngắn hạn có yếu tố nước ngoài.  Hiện nay học vền 
đang tích cực triển khai Dự án tăng cường thể chế và nâng cao năng lực 
phát triển đô thị ở Việt Nam do Cục kinh tế Liên  bang Thụy  Sĩ (SECO) tài 
trợ và dự án Trung tâm hợp tác Việt Hàn về đô thị thông minh. Công tác 
củng cố, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài được thực 
hiện ngày càng chuyên nghiệp và có chọn lọc hơn. Tính đến thời điểm 
hiện tại, Học viện đã xây dựng được quan hệ hợp tác quốc tế với hơn 20 tổ 

Khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB),
năm 2017
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chức nước ngoài có danh tiếng thông 
qua Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp 
tác và các hoạt động hợp tác nghiên 
cứu, đào tạo khác. Nổi bật là các đối 
tác quốc tế có tầm ảnh hưởng lớn trên 
thế giới và trong khu vực như Ngân 
hàng thế giới (WB), Liên minh đô thị 
thế giới (CA), Chương trình Định cư 
con người của Liên hiệp quốc (UN- 
Habitat), Hiệp hội quản lý đô thị quốc 
tế Hoa Kỳ (ICMA), các trường Đại học 
danh tiếng tại Anh, Đức, Trung Quốc,.. 
Từ năm 2015 đến năm 2019, Học viện 
đã tổ chức được gần 50 khóa đào tạo 
hợp tác quốc tế với 1.817 lượt học viên.

Các chương trình đào tạo hợp 
tác quốc tế do Học viện triển khai đã 
góp phần nâng cao năng lực cho cán 
bộ quản lý và chuyên môn nghiệp vụ 
trong và ngoài ngành Xây dựng. Cũng 
thông qua các khóa đào tạo, hội thảo, 
hội nghị và hoạt động với các tổ chức 
quốc tế, cán bộ giảng viên của Học 
viện có cơ hội học tập để phát huy 
năng lực, kinh nghiệm thực tế tại nước 
ngoài góp phần nâng cao năng lực cho 
đội ngũ cán bộ của Học viện cũng như 
đội ngũ cán bộ quản lý và chuyên môn 
ngành Xây dựng. Qua đó, hình ảnh và 
thương hiệu của Học viện được quảng 
bá tới đối tác trong khu vực quốc tế.

Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức 
theo hướng tinh gọn, hoạt động 
hiệu quả

Thực hiện Nghị quyết  số 19-NQ/
TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng lần thứ 6 (khóa XII) về 
tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và 
quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu 
quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp 
công lập, Học viện Cán bộ quản lý xây 
dựng và đô thị đã tiến hành xây dựng 
phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức 
đảm bảo đúng tinh thần của Nghị 
quyết. Trên cơ sở đó, ngày 25/01/2018, 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Quyết 
định số 89/QĐ-BXD về việc quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Học viện Cán bộ quản 
lý xây dựng và đô thị, theo đó cơ cấu 
tổ chức của Học viện đã được sắp xếp 

lại, tổ chức lại từ 19 đơn vị xuống còn 15 đơn vị trực thuộc. Học viện 
cũng đã thực hiện tốt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 nhằm 
kiện toàn lại cơ cấu tổ chức, bộ máy, đảm bảo tuyển dụng đúng quy 
trình những người có năng lực đáp ứng với yêu cầu phát triển của Học 
viện, góp phần xây dựng đội ngũ viên chức đảm bảo về chất lượng để 
hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao.

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA HỌC VIỆN THỜI GIAN TỚI
Để tiếp tục góp phần cùng ngành Xây dựng vươn xa hơn trong 

thời kỳ hội nhập, Học viện xây dựng Đề án “Xây dựng và phát triển 
Học viện giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” và lấy đây 
làm căn cứ để phát triển bền vững đơn vị; thực hiện tốt các chức 
năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao; đáp ứng yêu cầu phát triển 
của Ngành; phù hợp với xu thế đổi mới, cải cách, phát triển và hội 
nhập của đất nước trong thời kỳ mới. 

Với nhiệm vụ trọng tâm là ĐTBD cán bộ công chức viên chức 
ngành Xây dựng, Học viện luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao. Đặc biệt, trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, nhu 
cầu về lao động có trình độ và kỹ năng cao là một yêu cầu tất yếu. 
Từ việc nâng cao yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực, cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0 còn làm thay đổi yêu cầu và phương pháp đào 
tạo nguồn nhân lực góp phần phát triển bền vững cho các đô thị 
Việt Nam. Nắm bắt thời cơ đó, Học viện luôn đề ra những giải pháp 
thiết thực, cụ thể như: Bám sát chủ trương chính sách của Nhà nước, 
của Bộ Xây dựng về công tác ĐTBD cho cán bộ công chức, viên chức 
trong hệ thống của Bộ; Tăng cường các mối quan hệ với các đối tác 
truyền thống; kịp thời động viên khuyến khích các đơn vị, cá nhân đã 
được giao chỉ tiêu mở lớp. Đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu, quảng 
bá thương hiệu Học viện, mở rộng thị trường mở lớp đến từng địa 
phương, doanh nghiệp. Đổi mới nội dung chương trình, giáo trình, tài 
liệu, phương pháp đào tạo và chuyển giao theo hướng tích cực, đáp 
ứng nhu cầu thực tế tại địa phương và đối tác. Chuẩn bị tốt nhất cơ sở 
vật chất, trang thiết bị giảng dạy và học tập tương thích với điều kiện 
của từng lớp. Tăng cường công tác truyền thông, giới thiệu chương 
trình đào tạo cũng như thương hiệu Học viện tới các đơn vị trong và 
ngoài ngành Xây dựng trên phạm vi cả nước. Kiện toàn cơ cấu tổ chức, 

Lễ ký Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Học viện
và Trường ĐH Portland State, Mỹ
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Lớp BD hoàn thiện chương trình lãnh đạo quản lý và
BD ngạch chuyên viên chính cho cán bộ TP Hà Nội, năm 2020

Lễ ký kết biên bản hợp tác giữa AMC - KICT - KRIHS (Hàn Quốc)
tại Hội thảo phát triển đô thị Xanh, thông minh và hợp tác công tư, năm 2018

bổ sung và nâng cao chất lượng đội 
ngũ giảng viên cơ hữu, giảng viên 
kiêm nhiệm và những chuyên gia 
đầu ngành trong công tác giảng dạy 
các lớp ĐTBD… 

Sau đây là một số phương hướng, 
nhiệm vụ cụ thể của Học viện cho 
thời gian tới:

Thực hiện tốt các chương trình 
đào tạo, bồi dưỡng

 Dự kiến giai đoạn 2020-2025, Học 
viện tổ chức với số lượng hơn 200 lớp/
năm với khoảng 12.000 lượt học viên/
năm. Bao gồm các loại hình lớp: ĐTBD 
cho cán bộ, công chức, viên chức 
trong hệ thống; ĐTBD QLNN về xây 
dựng cho địa phương; ĐTBD chuyên 
môn nghiệp vụ khối Doanh nghiệp; 
ĐTBD đáp ứng điều kiện năng lực hoạt 
động xây dựng; Tập huấn phổ biến 
văn bản quy phạm pháp luật: ĐTBD 
theo chức năng, nhiệm vụ; ĐTBD Hợp 
tác quốc tế; ĐTBD các lớp hợp tác 
đào tạo sau Đại học… Thực hiện tốt 
các chương trình bồi dưỡng, cập nhật 
bổ sung kiến thức hàng năm cho cán 
bộ, công chức, viên chức ngành Xây 
dựng trong hệ thống. Chuẩn bị đội 
ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng 
theo từng chương trình ĐTBD. Xây 
dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu có 
thể đảm nhận tốt cả nhiệm vụ giảng 
dạy, nghiên cứu, hợp tác quốc tế và 
hoạt động tư vấn gắn với thực tiễn 
chuyên môn. 

Đổi mới công tác nghiên cứu 
khoa học theo hướng hội nhập

 Nghiên cứu đổi mới chương trình, 
giáo trình ĐTBD theo hướng tiên tiến 
và hội nhập. Nghiên cứu nâng cao 
năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ 
trong nghiên cứu, hợp tác quốc tế 
và hoạt động tư vấn gắn với thực 
tiễn chuyên môn; Nghiên cứu, tham 
mưu cho Bộ Xây dựng các mô hình 
kiện toàn tổ chức, đổi mới nghiệp 
vụ chuyên môn quản lý Nhà nước 
trong lĩnh vực xây dựng và phát triển 
đô thị tại các địa phương. Phát triển 
những nội dung nghiên cứu hoặc 
kinh nghiệm thực tế từ việc ĐTBD 

thành các bài báo chuyên ngành và báo cáo tại hội thảo, tạo cơ sở 
cho việc tổ chức những hội thảo theo mục tiêu đề ra; Ngoài ra, Học 
viện còn thực hiện các đề tài, dự án theo đơn đặt hàng của các địa 
phương, doanh nghiệp. Tích cực phối hợp với các đơn vị của Bộ tham 
gia nghiên cứu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh 
vực quản lý Nhà nước của Ngành;

Sáng tạo trong lĩnh vực hợp tác quốc tế
Học viện đã và đang đề xuất, vận động các dự án hợp tác từ các 

tổ chức quốc tế. Ưu tiên trong những lĩnh vực: Phát triển đô thị bền 
vững; đô thị xanh, thông minh; ứng phó biến đổi khí hậu; nhà và thị 
trường bất động sản. Phấn đấu giai đoạn 2020-2025 có từ 1 đến 2 dự 
án hợp tác với tổng kinh phí khoảng 3 triệu USD. Phấn đấu giai đoạn 
2020- 2025 tham gia vào hợp phần đào tạo nâng cao năng lực ít nhất 
04 dự án hợp tác quốc tế gắn với tư vấn đổi mới quản lý nhà nước, đổi 
mới sáng tạo trong phát triển đô thị. Thời gian tới, Học viện đẩy mạnh 
thu hút và vận động tài trợ từ các tổ chức quốc tế, cơ quan nước ngoài 
thông qua những đề xuất dự án lớn. Sau 2026, nghiên cứu thành lập 
Trung tâm hợp tác hoặc liên doanh quốc tế để thúc đẩy hoạt động hội 
nhập. Kế thừa những kết quả của các dự án quốc tế, các chương trình 
ĐTBD ở nước ngoài để xây dựng chương trình đào tạo mới phù hợp 
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với xu thế phát triển thời đại, nhu cầu 
ĐTBD cho ngành Xây dựng và phát 
triển đô thị tại Việt Nam.

Tập trung xây dựng đội ngũ 
cán bộ, viên chức chuyên nghiệp, 
có năng lực, đáp ứng vị trí 
việc làm, phù hợp với tình hình 
phát triển 

Học viện sẽ ưu tiên xây dựng đội 
ngũ cán bộ quản lý kế cận đối với 
các vị trí công tác; Bộ máy cán bộ 
viên chức đảm bảo tinh gọn, chuyên 
nghiệp, có năng lực đáp ứng vị trí 
việc làm, hoàn thành tốt các nhiệm 
vụ được giao. Theo nhu cầu phát 
triển công tác đào tạo về các lĩnh vực, 
trong giai đoạn 2020-2025 Học viện 
có số lượng 35 - 40 giảng viên (bao 
gồm cả giảng viên kiêm nhiệm), với 
100% trình độ thạc sỹ trở lên (trong 
đó 25% trình độ tiến sỹ, 1-2 giáo sư, 
phó giáo sư); 100% giảng viên có 
trình độ ngoại ngữ tương ứng với 
mỗi chức danh giảng viên. Tập trung 
xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ 

giảng dạy và nghiên cứu trong các lĩnh vực phát triển đô thị, nhà 
và thị trường bất động sản, kinh tế xây dựng và đô thị.

Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn: Tăng cường công tác tư vấn 
chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng và phát triển 
đô thị; Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên 
môn; Thông tin khoa học công nghệ; Tổ chức Hội nghị, Hội thảo 
khoa học chuyên ngành trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và phát 
triển đô thị. Giá trị sản lượng tư vấn đạt tăng từ 10% - 15%/ năm. 
Xây dựng Học viện thành Trung tâm kết nối giữa Cơ quan quản 
lý nhà nước ở Trung ương và địa phương với các tổ chức, doanh 
nghiệp trong nước và quốc tế trong tư vấn phát triển ngành Xây 
dựng, các tư duy sáng tạo phát triển đô thị theo định hướng của 
nhà nước.

Học viện đã xây dựng chiến lược “Xây dựng và phát triển Học 
viện giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” làm căn cứ 
để phát triển bền vững đơn vị; thực hiện tốt các chức năng, nhiệm 
vụ quyền hạn được giao; đáp ứng yêu cầu phát triển của Ngành; 
phù hợp với xu thế đổi mới, cải cách, phát triển và hội nhập của 
đất nước trong thời kỳ mới. Chiến lược dựa trên các chủ trương 
chính sách của Đảng và nhà nước, phù hợp với tình hình thực tiễn 
hiện nay ở nước ta, nhất là với tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW 
ngày 25/10/2017. Thông qua thực hiện chiến lược, Học viện Cán 
bộ quản lý xây dựng và đô thị sẽ có bước phát triển vượt bậc, xứng 
đáng là đơn vị hàng đầu về ĐTBD nghiên cứu khoa học, hợp tác 
quốc tế và tư vấn ngành Xây dựng và đô thị trên phạm vi cả nước.

Học viện hoàn thành mục tiêu Đề án “Nâng cao năng lực quản lý xây dựng và đô thị  cho lãnh đạo chuyên môn
 các cấp” theo Quyết định 1961 của Thủ tướng Chính phủ
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2020
NỬA ĐẦU NĂM

NGÀNH XÂY DỰNG
TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ 

CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

Minh Ngọc

Ngay từ đầu năm 2020, do diễn biến 
dịch bệnh COVID-19 có nhiều phức tạp, 
khó lường, đã tác động, ảnh hưởng lớn 
đến kinh tế thế giới, khu vực và nhiều 
nước đối tác lớn trong đó có Việt Nam. 
Dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nặng 
nề tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã 
hội, tác động đến nhiều ngành, lĩnh vực 
trong đó có ngành Xây dựng. Đối với 
ngành Xây dựng, cùng với sự suy giảm 
của thị trường bất động sản, hoạt động 
sản xuất kinh doanh của các doanh 
nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn 
góp của nhà nước do Bộ Xây dựng làm 
đại diện chủ sở hữu cũng bị ảnh hưởng 
đáng kể bởi tác động của dịch bệnh. 
Công tác đầu tư kinh doanh bất động 
sản chịu tác động khá mạnh; việc triển 
khai thực hiện các hợp đồng thi công xây 
lắp phải tạm dừng hoặc thi công cầm 
chừng; nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng 
nội địa giảm mạnh; xuất khẩu gặp nhiều 
khó khăn do các thị trường truyền thống 
tạm dừng nhập khẩu; việc di chuyển đi 
lại, vận chuyển hàng hóa bị hạn chế, ảnh 
hưởng lớn đến việc cung cấp hàng hóa, 

nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị, chuyên 
gia kỹ thuật; sản xuất ngừng trệ, thi công 
cầm chừng do thiếu hụt công nhân lao 
động cũng ảnh hưởng đến hoạt động 
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp... 

Cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ của 
cả hệ thống chính trị, trên tinh thần 
“chống dịch như chống giặc”, Bộ Xây 

dựng đã chỉ đạo, quán triệt toàn thể 
cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động tại các đơn vị thuộc Bộ tập trung, 
nghiêm túc, thận trọng để đảm bảo thực 
hiện “mục tiêu kép” mà Chính phủ đề ra: 
Vừa quyết liệt phòng, chống, khống chế 
dịch, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, 
thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề tới mọi mặt của đời sống 
kinh tế - xã hội, tác động đến nhiều ngành, lĩnh vực trong đó có ngành Xây dựng
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CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 ĐƯỢC 
TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ

1. Thực hiện tốt một số chỉ tiêu 
kế hoạch chủ yếu của Ngành 

Ước kết quả thực hiện một số chỉ 
tiêu của ngành Xây dựng 6 tháng đầu 
năm 2020 (so với cùng kỳ năm 2019).

- Tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc: 39,3% 
(tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2019)

- Tỷ lệ người dân đô thị được cung 
cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước 
tập trung: 89% (tăng 2% so với cùng kỳ 
năm 2019)

- Tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch : 
19% (giảm 2% so với cùng kỳ năm 2019) 

- Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn 
sinh hoạt đô thị: 86,5% (tăng 0,5% so với 
cùng kỳ năm 2019)

- Tỷ lệ tổng lượng nước thải được 
thu gom: 14% (tăng 1% so với cùng kỳ 
năm 2019) 

- Diện tích bình quân nhà ở toàn 
quốc: 23,6m2 sàn/người; Diện tích bình 
quân nhà ở tại đô thị là 24,5m2 sàn/người 
và nông thôn là 22,5m2 sàn/người.

- Lượng xi măng tiêu thụ khoảng 46 
triệu tấn, giảm khoảng 9% so với cùng 
kỳ năm 2019.

2. Xây dựng, hoàn thiện thể chế 
pháp luật và tổ chức thi hành 
pháp luật được đẩy mạnh

Bộ Xây dựng đã đẩy mạnh công 
tác xây dựng hoàn thiện thể chế, 
tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả 
các cơ chế, chính sách phù hợp, tập 
trung triển khai thực hiện các nhiệm 
vụ được giao trong Chương trình 
công tác của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ năm 2020 và trước đó; 
Chương trình xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật và các Đề án năm 
2020 của Bộ Xây dựng (Quyết định 
số 1093/QĐ-BXD ngày 30/12/2019). 
Cụ thể như sau:

Thực hiện nhiệm vụ chuyển tiếp 
năm 2019 và theo chức năng nhiệm 
vụ được giao, tính từ ngày 25/12/2019 
đến 31/5/2020: Bộ Xây dựng đã trình 
Chính phủ ban hành 02 Nghị định; 02 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Bộ đã ban hành theo thẩm quyền 15 
Thông tư. Ngoài ra, hiện nay Bộ đang 
trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
xem xét gồm: 02 Nghị định; 03 Quyết 
định; 04 Đề án; 01 Chỉ thị và 01 Nghị 
quyết; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Xây dựng đã 
trình và được Quốc hội cho ý kiến tại 
Kỳ họp thứ 8. Đồng thời, Bộ đang tổ 
chức nghiên cứu, xây dựng Dự thảo 
Nghị định quản lý dự án đầu tư xây 
dựng hướng dẫn Luật Xây dựng sửa 
đổi; Nghiên cứu, xây dựng Dự thảo 
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP 
về quản lý chất lượng và bảo trì công 
trình xây dựng nhằm đảm bảo đồng 
bộ với Luật Xây dựng sửa đổi; Bộ đã 
xây dựng và trình Chính phủ xem xét 
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết 
một số điều của Luật Kiến trúc tại Tờ 
trình số 05/TTr-BXD ngày 31/3/2020. 

Đối với Dự thảo Nghị định sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định 
số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 
của Chính phủ quy định chi tiết về 
hợp đồng xây dựng (Tờ trình số 53/
TTr-BXD ngày 07/12/2018): Bộ đã 
chỉnh sửa và hoàn thiện trình Chính 
phủ xem xét, phê duyệt sau được lấy 
ý kiến các Thành viên Chính phủ lần 
2; Bộ đã tập trung nghiên cứu và trình 
Chính phủ dự thảo Nghị quyết tháo 
gỡ các vướng mắc (đối với các nội 
dung thuộc thẩm quyền của Chính 
phủ) trong quá trình thực hiện Nghị 

định số 68/2019/NĐ-CP trình Chính 
phủ xem xét, quyết định tại phiên họp 
thường kỳ tháng 5/2020, đồng thời 
nghiên cứu, xây dựng Thông tư theo 
trình tự, thủ tục rút gọn để sửa đổi, bổ 
sung các Thông tư hướng dẫn Nghị 
định số 68/2019/NĐ-CP về công tác 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

Bộ Xây dựng cũng chủ động rà soát, 
phát hiện những bất cập về cơ chế, 
chính sách, chủ động tổng hợp các khó 
khăn, vướng mắc, kiến nghị liên quan 
đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Bộ, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm 
nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật 
và hoàn thiện hệ thống pháp luật về 
xây dựng.

3. Công tác quản lý quy hoạch, 
kiến trúc được tiếp tục triển khai

Tiếp tục triển khai nhiệm vụ đánh 
giá, rà soát, định hướng Kiến trúc Việt 
Nam theo Quyết định số 1037/QĐ-TTg 
ngày 16/8/2019 của Thủ tướng Chính 
phủ; triển khai kế hoạch thực hiện 
nhiệm vụ năm 2020 trong lĩnh vực quy 
hoạch, kiến trúc theo Quyết định số 348/
QĐ-BXD ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng. Hoàn thành và trình Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ 
lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông 
thôn quốc gia thời kỳ 2021 – 2030. 

Đối với Nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh 
theo Luật Quy hoạch: Bộ đã nghiên cứu 
cho ý kiến thẩm định đối với 36 hồ sơ 
nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 
2021-2030.

Bộ Xây dựng đã đẩy mạnh công tác xây dựng hoàn thiện thể chế,
 tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách
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Đối với Quy hoạch xây dựng, Quy 
hoạch chung đô thị: Hoàn thiện và 
trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
thông qua 12 nhiệm vụ và đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu 
chức năng; báo cáo và thực hiện các 
nội dung giải trình có liên quan sau khi 
thẩm định đối với các nhiệm vụ và đồ 
án thuộc thẩm quyền phê duyệt Thủ 
tướng Chính phủ; chủ trì thẩm định 
theo chức năng được giao các nhiệm 
vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy 
hoạch các khu chức năng đặc thù, quy 
hoạch chung đô thị; thẩm định và phê 
duyệt nhiệm vụ, đồ án Quy hoạch theo 
thẩm quyền của Bộ,... 

Đối với Quy hoạch xây dựng nông 
thôn: Bộ đã nghiên cứu cho ý kiến về 
việc bổ sung vật liệu làm nhà ở để 
đánh giá tiêu chí nhà ở nông thôn đạt 
tiêu chuẩn nông thôn mới; tiếp tục 
triển khai đề án xây dựng nông thôn 
mới trong quá trình đô thị hóa trên địa 
bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020. 

Đối với công tác quản lý kiến trúc: 
Bộ tiếp tục tham gia trong công tác 
quản lý quy hoạch và kiến trúc tại các 
công trình trong khu vực, các công 
trình trọng điểm Quốc gia; cho ý kiến 
về các công trình kiến trúc trọng điểm, 
các dự án đầu tư xây dựng quy mô lớn 
và có yêu cầu tại các địa phương.

4. Công tác quản lý phát triển 
đô thị, hạ tầng kỹ thuật có nhiều 
kết quả tốt

 Tính đến tháng 6/2020, tỷ lệ đô thị 
hóa toàn quốc đạt khoảng 39,3%, hệ 
thống đô thị toàn quốc có 858 đô thị 
(02 đô thị loại đặc biệt, 21 đô thị loại I, 
31 đô thị loại II, 44 đô thị loại III, 85 đô thị 
loại IV và 675 đô thị loại V). 

 Bộ đã nghiên cứu một số nội 
dung quy định về dự án đầu tư xây 
dựng khu đô thị, phát triển đô thị 
sinh thái, thông minh bổ sung vào nội 
dung Dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi 
nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong hệ 
thống phát luật, đồng thời để cải cách 
thủ tục hành chính trong công tác 
đầu tư xây dựng các khu đô thị, làm cơ 
sở để triển khai xây dựng Nghị định 

thay thế Nghị định số 11/2013/NĐ-
CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị. 
Nghiên cứu, xây dựng Nghị định để 
thay thế Nghị định số 11/2013/NĐ-CP. 
Ngày 04/5/2020, Bộ Xây dựng đã phát 
hành Văn bản số 2105/BXD-PTĐT gửi 
các Bộ, ngành đề nghị cử cán bộ tham 
gia Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị 
định, dự kiến trình Chính phủ ban 
hành Nghị định trong năm 2020.

 Chương trình phát triển đô thị quốc 
gia giai đoạn 2012-2020 theo Quyết 
định số 1659/QĐ-TTg: Đến hết tháng 
05/2019 có 43/63 tỉnh đã lập Chương 
trình phát triển đô thị toàn tỉnh, 17 
tỉnh đang tiến hành lập Chương trình 
phát triển đô thị, còn 03 tỉnh chưa lập 
Chương trình phát triển đô thị.

Đề án phát triển các đô thị Việt 
Nam ứng  phó với biến đổi khí hậu giai 
đoạn 2013 – 2020 theo Quyết định số 
2623/QĐ-TTg: Năm 2020 là năm kết 
thúc việc triển khai thực hiện Đề án 
2623. Bộ Xây dựng đã phát hành văn 
bản số 1900/BXD-PTĐT đề nghị các 
Bộ ngành, địa phương báo cáo tình 
hình triển khai thực hiện Đề án, làm 
cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ 
về kết quả thực hiện Đề án. Hiện tại, 
Bộ Xây dựng đang nghiên cứu xây 
dựng giai đoạn 2 của Đề án Phát 
triển các đô thị Việt Nam ứng phó với 
biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030 
trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, 
phê duyệt.

 Kế hoạch phát triển đô thị tăng 
trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030: 
Tính đến tháng 6/2020, đã có 11/63 tỉnh 
thành phê duyệt/ ban hành Kế hoạch. 

Đề án phát triển đô thị thông minh 
bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 – 
2025 và định hướng đến 2030: Trong 6 
tháng đầu năm 2020, Bộ Xây dựng tiếp 
tục thực hiện vai trò cơ quan đầu mối 
về phát triển đô thị thông minh; triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ tham mưu 
cho Chính phủ trong năm Chủ tịch 
Mạng lưới các thành phố thông minh 
ASEAN 2020; tích cực chuẩn bị cho 
“Diễn đàn cấp cao về phát triển đô thị 
thông minh và Hội nghị thường niên 
Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN - 
ASCN năm 2020; triển khai các nhiệm 
vụ ưu tiên thực hiện Đề án. 

Công tác quản lý dự án phát triển 
đô thị: Bộ tiếp tục thực hiện điều phối 
quản lý, hỗ trợ kỹ thuật cho 02 dự án 
(dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long và Chương trình 
đô thị Miền núi phía Bắc). 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Bộ 
Xây dựng đã phối hợp với Ban Kinh tế 
Trung ương, tham gia Ban Chỉ đạo, Tổ 
Biên tập triển khai xây dựng Đề án Đô 
thị hóa và phát triển đô thị Việt Nam 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045 trình Bộ Chính trị, dự kiến trình 
Bộ Chính trị ra Nghị quyết vào Quý 
III/2020. Hiện tại đã cơ bản hoàn thiện 
đề cương của Đề án và đang triển khai 

Công tác quản lý phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật có nhiều kết quả tốt
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các nội dung chi tiết theo phân công 
của Ban Chỉ đạo.

5. Phát triển nhà ở và thị trường 
bất động sản được đặc biệt chú trọng

Thời gian qua, tốc độ phát triển nhà 
ở đang bám sát chỉ tiêu hàng năm đã 
được đề ra trong Chiến lược phát triển 
nhà ở quốc gia đến năm 2020, cụ thể 
tính đến 01/4/2019 theo kết quả cuộc 
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019: 
Diện tích nhà ở bình quân đầu người 
toàn quốc đạt 23,2m2/người. Trong 6 
tháng đầu năm 2020, Bộ tiếp tục rà soát, 
tổng hợp các vướng mắc, đề xuất điều 
chỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung 
của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 
cho phù hợp với thực tiễn.

Bộ Xây dựng đã thành lập Ban Soạn 
thảo và Tổ Biên tập xây dựng Nghị định 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Nghị định liên quan đến nhà ở (Nghị 
định số 99/2015/NĐ-CP; số 100/2015/
NĐ-CP; số 101/2015/NĐ-CP) và tích 
cực triển khai nghiên cứu sự phù hợp 
của các quy định của Nghị định nêu 
trên với tình hình thực tế để đưa ra các 
giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc 
tại các địa phương và doanh nghiệp. 
Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, 
phê duyệt Đề án Quản lý, phát triển 
quỹ nhà ở công vụ của Chính phủ giai 
đoạn 2020 – 2021. Triển khai Đề án “An 
ninh kinh tế trong lĩnh vực nhà ở và thị 
trường bất động sản đảm bảo an sinh 
xã hội”. 

Chương trình phát triển nhà ở: Tiếp 
tục theo dõi, tổng hợp tình hình phê 
duyệt Chiến lược phát triển nhà ở tại các 
địa phương. Đến nay, trên cả nước đã có 
61/63 địa phương đã xây dựng Chương 
trình phát triển nhà ở.

Chương trình hỗ trợ người có công với 
cách mạng về nhà ở: Tính đến hết tháng 
02/2020, cả nước đã và đang thực hiện 
hỗ trợ là 335.854 hộ (đạt 85,3%). Bộ 
đang tiếp tục đôn đốc các địa phương 
khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện 
Chương trình, chuẩn bị Kế hoạch tổng 
kết Chương trình sau khi Pháp lệnh ưu 
đãi người có công (sửa đổi) được Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội thông qua.

Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các 
hộ nghèo khu vực nông thôn: Theo 
thống kê sơ bộ tại 28 tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương sau khi 
rà soát điều chỉnh lại Đề án thì tổng 
số hộ gia đình thuộc diện tham gia 
chương trình hiện giảm còn 240.000 
hộ. Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây 
dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt đã 
bước vào giai đoạn thực hiện cuối, 
Bộ Xây dựng đang đôn đốc các địa 
phương gấp rút thực hiện hỗ trợ để 
hoàn thành Chương trình. 

Đẩy mạnh phát triển phân khúc 
nhà ở xã hội khu vực đô thị, nhà ở cho 
công nhân, nhà ở xã hội cho thuê. Thực 
hiện việc công bố thông tin về nhà ở 
và thị trường bất động sản của Bộ Xây 
dựng theo Kế hoạch triển khai được 
phê duyệt tại Quyết định số 699/QĐ-
BXD ngày 15/8/2019 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng; hoàn thiện, đưa vào sử dụng 
khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ 
liệu về nhà ở và thị trường bất động 
sản. Cập nhật “Đề án về chính sách 
nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên 
chức trong hệ thống chính trị” do Ban 
Tổ chức Trung ương chủ trì, để ngay khi 
Đề án được Bộ Chính trị thông qua, Bộ 
có cơ sở nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Nhà ở 
năm 2014 về chính sách hỗ trợ về nhà 
ở đối với các đối tượng là cán bộ, công 
chức, viên chức nhà nước có khó khăn 
về nhà ở.

6. Kiểm soát tốt chất lượng 
công trình xây dựng

Bộ Xây dựng đã ban hành và triển 
khai các nội dung ban hành theo các 
Văn bản hợp nhất trong lĩnh vực hoạt 
động xây dựng; đang nghiên cứu, sửa 
đổi, bổ sung một số quy định về quản 
lý chất lượng và bảo trì công trình 
xây dựng nhằm góp phần kiểm soát 
tốt chất lượng các công trình cấp I và 
cấp đặc biệt thuộc thẩm quyền quản 
lý, hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình thi công 
xây dựng công trình. Tiếp tục hướng 
dẫn về công tác quản lý chất lượng 
công trình, công tác nghiệm thu công 
trình xây dựng, công tác giám định; 
thực hiện kiểm tra công tác nghiệm 
thu chất lượng công trình theo thẩm 
quyền đảm bảo tiến độ yêu cầu, đã 
kiểm tra và ban hành thông báo kết 
quả kiểm tra 05 công trình. Lập kế 
hoạch kiểm tra công tác an toàn lao 
động trong thi công xây dựng công 
trình năm 2020. Tập trung thực hiện 
các Đề án “Hoàn thiện hệ thống tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng”; 
Đề án “Hoàn thiện hệ thống định mức 
và giá xây dựng” và Đề án “Áp dụng 
mô hình thông tin công trình (BIM) 
trong hoạt động xây dựng và quản lý 
vận hành công trình.

Tính đến tháng 6 năm 2020, Hội 
đồng nghiệm thu Nhà nước các công 
trình xây dựng theo kế hoạch, đã kiểm 

Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt
đã bước vào giai đoạn thực hiện cuối
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tra 14 đợt, trong đó có 3 công trình 
được nghiệm thu hoàn thành đưa vào 
sử dụng (Đường Hồ Chí Minh đoạn 
tránh TP Pleiku; Thủy điện Thượng Kon 
Tum; Nhiệt điện Duyên Hải 3). 

7. Công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa 
các doanh nghiệp nhà nước do 
Bộ Xây dựng làm đại diện 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Bộ 
Xây dựng tiếp tục tập trung thực hiện 
hiện cổ phần hóa 02 doanh nghiệp nhà 
nước là VICEM và HUD. Công tác thoái 
vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có 
vốn góp của nhà nước do Bộ Xây dựng 
làm đại diện chủ sở hữu được triển 
khai ngay khi Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Quyết định thay thế Quyết 
định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017, 
Bộ Xây dựng sẽ triển khai thực hiện 
thoái vốn hoặc chuyển giao quyền đại 
diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC 
tại các Tổng công ty theo kế hoạch yêu 
cầu. Hiện tại, Bộ Xây dựng đang tập 
trung thực hiện quyết toán vốn bàn 
giao sang công ty cổ phần đối với tất 
cả các Tổng công ty; đồng thời chỉ đạo 
chuẩn bị, triển khai xây dựng phương 
án thoái vốn tại 05 TCT: LILAMA, IDICO, 
CC1, HANCORP, Sông Hồng; đã chỉ đạo 
Người đại diện phần vốn nhà nước tại 
các Tổng công ty, hoàn thiện hồ sơ 
phục vụ công tác chuyển giao quyền 
đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về 
SCIC tại 03 TCT: VNCC, FiCO, COMA...

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, 
GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 6 
THÁNG CUỐI NĂM 2020

1. Chỉ tiêu, kế hoạch chủ yếu của 
Ngành 6 tháng cuối năm 2020 

- Tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc: 40% (đạt 
mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng)

- Tỷ lệ người dân đô thị được cung 
cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước 
tập trung: 90%

- Tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch: 
18% (đối với các đô thị từ loại IV trở lên)

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị 
thu gom và xử lý: 87%

- Tỷ lệ tổng lượng nước thải được 
thu gom và xử lý: 14-15%.

- Diện tích bình quân nhà ở toàn 
quốc: 24m2 sàn/người; khu vực đô thị là 
25m2 sàn/người.

- Lượng xi măng tiêu thụ, xuất khẩu: 
100 triệu tấn

2. Kiến nghị một số vấn đề trọng 
tâm Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
cần tập trung chỉ đạo Bộ Xây dựng  6 
tháng cuối năm 2020

- Bám sát các cơ quan liên quan, 
giải trình và hoàn thiện sớm các nội 
dung đã trình Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ để cân nhắc, thông qua. 
Tránh tình trạng văn bản trình từ cuối 
năm 2018, đầu năm 2019 mà chưa 
được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt.

- Sớm trình Thủ tướng Chính phủ 
xem xét, phê duyệt Chiến lược Phát 
triển đô thị quốc gia làm cơ sở để Bộ 
Xây dựng xây dựng kế hoạch thực hiện 
trong giai đoạn tiếp theo.

- Khẩn trương hoàn thành công tác 
nghiên cứu lập Quy hoạch hệ thống đô 
thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn 2050 triển khai thực hiện trong giai 
đoạn 2020 - 2021 trên cơ sở Chiến lược 
phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 
2021 - 2030 tầm nhìn đến 2050.

- Hoàn thành tờ trình xin chủ trương 
Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép 
tiếp tục triển khai những nội dung của 
Chương trình phát triển đô thị quốc gia 
giai đoạn 2021 - 2030, Đề án Phát triển 
các đô thị Việt Nam ứng phó với biến 
đổi khí hậu cho giai đoạn 2021-2030.

- Thủ tướng Chính phủ đồng ý để 
Bộ Xây dựng tiến hành rà soát, sửa đổi 
các quy định về phân loại đô thị, đánh 
giá chất lượng đô thị khi mở rộng địa 
giới hành chính, thành lập đơn vị hành 
chính đô thị.

-  Tiếp tục chỉ đạo các Bộ/Ngành có 
liên quan để triển khai có hiệu quả Đề 
án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy 
chuẩn xây dựng; ban hành các cơ chế 
chính sách để thúc đẩy tiêu thu tro xỉ 
của các nhà máy nhiệt điện, phân bón, 
hóa chất; thể chế hóa các nghị quyết 
của Đảng, Quốc hội để thúc đẩy ứng 
dụng thành quả của Cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4 vào phát triển kinh tế, 
an ninh quốc phòng của đất nước.

- Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị 
thông qua “Đề án về chính sách nhà 
ở đối với cán bộ, công chức, viên chức 
trong hệ thống chính trị” do Ban Tổ 
chức Trung ương chủ trì làm cơ sở để 
Bộ nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Nhà ở năm 2014 
về chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với 
các đối tượng là cán bộ, công chức, viên 
chức nhà nước có khó khăn về nhà ở. 

(Theo báo cáo tóm tắt công tác chỉ đạo 
điều hành 6 tháng đầu năm 2020 và đề xuất 
các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành 6 
tháng cuối năm 2020 của Bộ Xây dựng)

Diện mạo khu đô thị theo hướng hiện đại đã hình thành rõ nét,
hội tụ các tiêu chuẩn về hạ tầng, kiến trúc, không gian đô thị, nhà ở,

chung cư cao tầng và công trình công cộng
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TS. Lưu Đức Minh*

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 
NÂNG CAO NĂNG LỰC

HƯỚNG TỚI HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
VÀ VAI TRÒ CỦA AMC

CHUYÊN NGHIỆP HÓA ĐỘI NGŨ 
HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 

*Phó Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý XD  và đô thị

THỰC TRẠNG HÀNH NGHỀ 
MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN HIỆN NAY

Theo thống kê của Hội Môi giới 
bất động sản Việt Nam (VARS), tại Việt 
Nam hiện có khoảng 300.000 người 
hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất 
động sản, làm việc trong các công 
ty môi giới, sàn giao dịch hoặc hoạt 
động độc lập, nhưng chỉ có khoảng 
30.000 người có chứng chỉ hành 
nghề, chiếm khoảng 10% - một tỷ lệ 
rất thấp.  Ðội ngũ môi giới chủ yếu 
tập trung ở hai trung tâm lớn là Hà 
Nội và TP. Hồ Chí Minh. Riêng đội ngũ 
môi giới ở Hà Nội chỉ có khoảng 50% 
là nhà môi giới chuyên nghiệp, hoạt 
động thường xuyên tại các sàn giao 
dịch. Phần còn lại hầu hết là nghiệp 
dư, trong đó có những người "tay 
ngang" chuyển nghề, khi thị trường 
bất động sản tăng nóng, không được 
đào tạo, không được kiểm soát và 
tiềm ẩn nhiều rủi ro cho bên mua và 
bên bán.

Theo quy định của Luật Kinh 
doanh bất động sản năm 2014, điều 
kiện hành nghề môi giới bất động 

sản được quy định kèm theo những 
quy định và chế tài cụ thể. Theo đó, 
tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ 
môi giới bất động sản phải thành lập 
doanh nghiệp và phải có ít nhất 2 
người có chứng chỉ hành nghề môi 
giới bất động sản. Nếu cá nhân kinh 
doanh độc lập thì phải có chứng chỉ 
hành nghề môi giới bất động sản, có 
đăng ký mã số thuế và nộp thuế theo 
quy định của pháp luật. Điều 58 Nghị 
định 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ 
cũng nêu rõ: Phạt tiền từ 10 triệu 
đồng đến 15 triệu đồng đối với một 

trong các hành vi: Kinh doanh dịch 
vụ môi giới bất động sản độc lập 
mà không có chứng chỉ hành nghề 
hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời 
hạn sử dụng theo quy định; tẩy xóa, 
sửa chữa, cho mượn, cho thuê hoặc 
thuê, mượn chứng chỉ hành nghề 
môi giới bất động sản để thực hiện 
các hoạt động liên quan đến môi 
giới bất động sản. Bên cạnh đó, phạt 
tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu 
đồng đối với một trong các hành vi: 
Kinh doanh môi giới bất động sản 
mà không thành lập doanh nghiệp 
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theo quy định, không đủ số người 
có chứng chỉ hành nghề môi giới bất 
động sản theo quy định hoặc chứng 
chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng 
theo quy định; không lập hợp đồng 
hoặc hợp đồng môi giới bất động sản 
không đầy đủ các nội dung chính đã 
được quy định tại Điều 61 Luật Kinh 
doanh bất động sản.

Năm 2015, Bộ Xây dựng đã ban 
hành Thông tư 11/2015/TT-BXD quy 
định về việc cấp chứng chỉ hành 
nghề môi giới bất động sản, hướng 
dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến 
thức hành nghề môi giới bất động 
sản, điều hành sàn giao dịch bất 
động sản; việc thành lập và tổ chức 
hoạt động của sàn giao dịch bất 
động sản. Đó là quy định của pháp 
luật, tuy nhiên trên thực tế, hoạt 
động môi giới bất động sản hiện 
nay vẫn còn nhiều tồn tại và rất khó 
quản lý. Trên thị trường chưa có thời 
điểm nào, lượng “cò đất” bùng nổ về 
số lượng và hoạt động sôi nổi như 
mấy năm gần đây. Chỉ cần một status 
trên trang facebook cá nhân, nhất 
là trong những hội nhóm mua bán 
nhà đất khi có nhu cầu mua, bán, 
thuê, cho thuê đất, nhà, mặt bằng, 
hàng trăm comment lập tức thi 
nhau mời chào, môi giới. Nghiêm 
trọng hơn, hoạt động thiếu kiến 
thức và am hiểu quy định của pháp 

luật khiến không ít nhà môi giới bất 
động sản trở thành “con bài” cho 
các sàn giao dịch bất động sản ảo, 
lừa đảo lợi dụng. 

Một thực tế hiện nay là các sàn 
giao dịch bất động sản khi tuyển 
nhân viên môi giới ít khi đòi hỏi bằng 
cấp chuyên môn liên quan đến việc 
đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, mà chủ 
yếu chú trọng đến kinh nghiệm bán 
hàng. Chính vì vậy, hầu hết đội ngũ 
này đều thiếu những kiến thức cơ 
bản của một nhà môi giới bất động 
sản chuyên nghiệp như: Sự hiểu biết 
về pháp luật, các Luật liên quan, các 
điều khoản trong hợp đồng mua 
bán… Nguyên nhân một phần do 
hoạt động đào tạo cho người hành 
nghề chưa thật sự được quan tâm ở 
Việt Nam.

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI 
DƯỠNG HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI 
BẤT ĐỘNG SẢN

Luật Kinh doanh Bất động sản 
2014 và Thông tư số 11/2015/TT-BXD 
yêu cầu người môi giới khi tham gia 
môi giới bất động sản phải có chứng 
chỉ hành nghề. Tuy nhiên, bất động 
sản là lĩnh vực rất rộng, liên quan 
nhiều đến các Luật và quy định từ 
các Bộ ngành khác nhau, do đó nhân 
viên môi giới bất động sản phải 
được đào tạo về kiến thức, chuyên 

môn sâu rộng trong nhiều lĩnh vực, 
cũng như đòi hỏi nhiều kỹ năng, tiêu 
chuẩn khác nhau. Hơn nữa, người 
hành nghề môi giới cần được thường 
xuyên cập nhật, bổ sung kịp thời quy 
định của pháp luật để tránh các rủi ro 
xảy ra. Nhất thiết các nhân viên môi 
giới phải trải qua kỳ thi sát hạch gắt 
gao để nhận chứng chỉ hành nghề. 
Sau khi có chứng chỉ, họ cũng phải 
luôn tự chủ động cập nhật kiến thức, 
kỹ năng và đặc biệt là có ý thức tuân 
thủ các bộ quy tắc đạo đức nghề 
nghiệp. Điều này cho thấy, nghề môi 
giới bất động sản là một nghề khó, 
nhiều áp lực, đòi hỏi rất nhiều yêu 
cầu, không hoàn toàn giống với suy 
nghĩ đơn giản của nhiều người như 
hiện nay.

Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ hơn, có 
thể thấy tất cả những yêu cầu đó mới 
chỉ giải quyết được một phần của 
vấn đề, bởi lẽ với việc thiếu cơ chế 
giám sát, quản lý cũng như khách 
hàng không có nơi tìm kiếm thông 
tin về môi giới bất động sản, sẽ rất 
khó để tìm hiểu được môi giới đó có 
được cấp chứng chỉ hành nghề hay 
không. Ngay cả với môi giới, nếu chỉ 
quan tâm đến tiền và hoa hồng, họ 
sẽ không ngại bất chấp không cần 
chứng chỉ hành nghề vẫn tham gia 
tư vấn cho khách hàng. Do đó, điều 
này cần đòi hỏi phải xây dựng một 

Ðội ngũ môi giới chủ yếu tập trung ở hai trung tâm lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
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hệ thống quản lý môi giới một cách 
chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn, 
mang tính phổ quát hơn, đảm bảo lợi 
ích hơn cho khách hàng. Đối với cơ 
quan quản lý nhà nước như Bộ Xây 
dựng cần liên tục cập nhật và chỉnh 
sửa các văn bản quy phạm pháp luật 
cho phù hợp làm cơ sở hành lang 
pháp lý trong lĩnh vực môi giới bất 
động sản. 

Mặc dù vậy, hiện nay vẫn còn 
nhiều bất cập như quy định cá nhân 
không bắt buộc phải có giấy chứng 
nhận hoàn thành khóa học thì mới 
được dự thi lấy chứng chỉ; Chế tài 
xử lý vi phạm đối với hành vi hành 
nghề môi giới khi chưa được cấp 
chứng chỉ hành nghề chưa đủ sức 

răn đe… Từ đó có thể nhận thấy 
rằng, tuy có rất nhiều các đơn vị đào 
tạo kiến thức hành nghề môi giới 
bất động sản, quản lý sàn, nhưng 
chất lượng đào tạo chưa cao. Chưa 
kể nội dung đào tạo không gắn với 
thực tiễn hoặc không đảm bảo chất 
lượng, đặc biệt là công tác tổ chức 
sát hạch chưa được coi trọng, còn 
nhiều kẽ hở.

So sánh nghề môi giới bất động 
sản ở Việt Nam với các nước trên 
thế giới, có thể thấy được trình độ, 
nghiệp vụ và chế tài đối với nghề 
môi giới ở Việt Nam vẫn còn rất hạn 
chế. Cụ thể, tại Mỹ, các nhà môi giới 
phải qua đào tạo, sau đó thi sát hạch 
để được cấp bằng. Chính vì được 

đào tạo bài bản về kỹ năng, nên 
những quy định về nghề môi giới ở 
các nước cũng rất chặt chẽ, nghiêm 
ngặt. Người làm nghề môi giới khi 
có dấu hiệu vi phạm luật hay có 
hành vi sai trái có thể bị kiện ra tòa 
án để xử lý.

Từ những bất cập trên, nhiều 
chuyên gia cho rằng, cần chấn chỉnh 
công tác đào tạo, sát hạch, kiểm tra, 
cấp chứng chỉ hành nghề, đồng thời 
tăng cường công tác phổ biến pháp 
luật và nâng cao trình độ cho lực 
lượng môi giới.

VAI TRÒ CỦA AMC TRONG 
CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng 
và đô thị (AMC) là đơn vị sự nghiệp 
nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng, 
hoạt động trên phạm vi cả nước 
trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, nghiên cứu, tư vấn về tổ chức 
và quản lý của ngành Xây dựng. Trên 
cơ sở nắm bắt nhu cầu thực tế và 
định hướng của ngành, Học viện đã 
triển khai nhiều loại hình đào tạo bồi 
dưỡng theo hướng nâng cao trình độ 
chuyên môn, cập nhật kiến thức, tiếp 
cận công nghệ mới cho cán bộ quản 
lý, kinh doanh và cán bộ kỹ thuật tại 
các doanh nghiệp trong và ngoài 
ngành Xây dựng, thuộc mọi thành 
phần kinh tế.

Qua 45 năm xây dựng và phát 
triển, đến nay Học viện đã khẳng 
định được uy tín và thương hiệu 
trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ cho ngành Xây dựng, các Bộ,  
ngành khác và cho hệ thống chính 
quyền địa phương,... Ngày đầu mới 
thành lập, mỗi năm Học viện chỉ tổ 
chức được trên dưới 10 lớp với vài 
trăm học viên, bao gồm một vài loại 
hình, với hình thức duy nhất là đào 
tạo trong nước và trong giờ hành 
chính tại trụ sở Học viện. Cho đến 
nay, hàng năm Học viện đều tổ chức 
đào tạo được gần 300 lớp với hơn 18 
nghìn lượt học viên thuộc khoảng 
30 loại hình đào tạo như: ĐTBD quản 

Tại Mỹ, các nhà môi giới phải qua đào tạo, sau đó thi sát hạch 
để được cấp bằng

Cần xây dựng một đội ngũ môi giới hoạt động chuyên nghiệp, 
góp phần xây dựng thị trường bất động sản ngày càng phát triển và minh bạch
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lý nhà nước về xây dựng cho cán bộ, 
công chức chính quyền địa phương; 
ĐTBD cán bộ, công chức trong hệ 
thống; ĐTBD đáp ứng điều kiện, 
năng lực hoạt động xây dựng; ĐTBD 
chuyên môn nghiệp vụ khối doanh 
nghiệp; ĐTBD về ngoại ngữ; phối 
hợp với Học viện Chính trị Quốc gia 
Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính 
Quốc gia tổ chức nâng cao trình độ 
lý luận chính trị, quản lý hành chính 
đối với cán bộ, công chức viên chức 
trong và ngoài ngành Xây dựng; 
thực hiện hợp tác với các tổ chức 
trong nước và quốc tế về các lĩnh 
vực hoạt động của Học viện…

Với phương châm đa dạng hóa 
các loại hình đào tạo, đáp ứng tối đa 
nhu cầu của học viên cũng như của 
các địa phương, đơn vị. Học viện đã, 
đang triển khai các hình thức học 
trong, ngoài giờ hành chính tại Học 
viện và ở các địa phương - đơn vị; 
kết hợp học tập trong nước và nước 
ngoài với tham quan thực tế... Học 
viện hiện có cơ sở vật chất - kỹ thuật 
- hậu cần đáp ứng mọi nhu cầu đào 
tạo bồi dưỡng cán bộ của Ngành và 
của các địa phương, đơn vị.

Trước khi Luật Kinh doanh bất 
động sản 2014 ra đời, Học viện Cán 
bộ quản lý xây dựng và đô thị có 

tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về kinh 
doanh bất động sản (gồm Môi giới 
bất động sản, Định giá bất động sản, 
quản lý điều hành sàn giao dịch bất 
động sản) theo chương trình khung 
Bộ Xây dựng ban hành. Tuy nhiên, 
hoạt động đào tạo này triển khai 
chưa được nhiều, chưa phổ biến 
rộng rãi được đến tất cả các đơn vị, 
địa phương do thời điểm đó hoạt 
động kinh doanh bất động sản vẫn 
còn trầm lắng, chưa phát triển mạnh.

Kể từ khi Luật Kinh doanh bất 
động sản 2014 ra đời, Bộ Xây dựng 
ban hành Thông tư 11/2015/TT-
BXD quy định rõ người môi giới bất 
động sản phải có chứng chỉ hành 
nghề thì mới được phép hoạt động. 
Đồng thời thị trường bất động sản 
cũng dần phục hồi trở lại, số lượng 
môi giới cũng bắt đầu tăng nhanh 
để đáp ứng nhu cầu của thị trường. 
Nắm bắt cơ hội đó, Học viện đã phối 
hợp với Hội Môi giới bất động sản tổ 
chức bồi dưỡng ôn thi và tổ chức thi 
chứng chỉ hành nghề môi giới bất 
động sản. 

Với những đối tượng cần nâng 
cao trình độ chuyên môn và nghiệp 
vụ cho hoạt động môi giới, Học 
viện tổ chức các khóa tập huấn 
ngắn ngày tập trung chủ yếu vào 

các nội dung chuyên môn và mời 
các chuyên gia đầu ngành về môi 
giới tham gia giảng dạy.

Ngoài ra, Học viện cũng có quan 
hệ và hợp tác với các tổ chức quốc 
tế (UN Habitat, Bộ Giao thông vận 
tải và Đất đai Hàn Quốc, City Net, 
cơ quan phát triển Pháp – AFD, Đại 
học Portland State tại Hoa Kỳ, Asia 
Contruct,…) để phối hợp tổ chức 
các chương trình bồi dưỡng, hội 
thảo liên quan đến vấn đề bất động 
sản, học hỏi kinh nghiệm từ phía 
các đối tác quốc tế. 

Với chức năng, nhiệm vụ và các 
mối quan hệ hợp tác trong nước 
và quốc tế của Học viện, Học viện 
mong muốn đem đến cho đội ngũ 
những người làm môi giới bất động 
sản ở Việt Nam những khoá đào 
tạo bài bản nhằm trang bị những 
kiến thức, kỹ năng, quy định của 
pháp luật về nghề môi giới. Được 
tổ chức thi sát hạch nghiêm túc 
để cấp chứng chỉ hành nghề. Từ 
đó, xây dựng một đội ngũ môi giới 
hoạt động chuyên nghiệp hơn, góp 
phần xây dựng thị trường bất động 
sản Việt Nam ngày càng phát triển 
và minh bạch, hướng tới mở rộng 
hoạt động môi giới trên thị trường 
BĐS quốc tế.

Học viện đã phối hợp với Hội Môi giới bất động sản bồi dưỡng ôn thi 
và tổ chức thi Chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản
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GIẢI PHÁP
THÁO GỠ KHÓ KHĂN 
CHO THỊ TRƯỜNG 
BẤT ĐỘNG SẢN
DO ẢNH HƯỞNG 
DỊCH BỆNH

COVID-19
Nguyễn Thùy Linh (tổng hợp)

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 
TRONG 10 NĂM (2009 - 2019) - 
PHÁT TRIỂN NHANH VỀ MỌI MẶT

Thực hiện chủ trương, chính sách 
của Đảng và nhà nước về phát triển 
nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, 
trong 10 năm qua, thị trường bất động 
sản đã có bước phát triển nhanh cả về 
quy mô, số lượng, cơ cấu sản phẩm, 
nguồn vốn đầu tư và các chủ thể tham 
gia thị trường. Cụ thể như sau:

Thể chế, chính sách về thị trường 
bất động sản tiếp tục được hoàn thiện 

Những năm qua, đã có gần 40 văn 
bản quy phạm pháp luật được ban 
hành, bao gồm: 02 Luật (Luật Nhà 
ở năm 2014; Luật Kinh doanh bất 
động sản năm 2014); 07 Nghị định 
của Chính phủ; 02 Chỉ thị và 04 Quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ và 24 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 
Ngoài ra, nhiều văn bản pháp luật để 
điều chỉnh các nội dung có liên quan 
đến bất động sản như pháp luật về 
đất đai, quy hoạch, đầu tư, đầu tư 

công, quản lý tài sản công, pháp luật 
đấu thầu, thuế và lệ phí… cũng được 
ban hành.

Có thể nói hệ thống quy định pháp 
luật về bất động sản đã tương đối đầy 
đủ, cơ bản điểu chỉnh được hoạt động 
và sự phát triển của thị trường, góp 
phần tăng cường công tác quản lý 
nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho 
người dân, doanh nghiệp.

Quy mô thị trường bất động sản 
ngày càng mở rộng cả về vốn, số 
lượng, quy mô, loại hình sản phẩm

Về số lượng, loại hình, quy mô 
dự án: Hiện nay, ước tính cả nước 
đã và đang triển khai thực hiện 
khoảng 5.000 dự án, với tổng vốn 
đầu tư khoảng hơn 4,5 triệu tỷ 
đồng (tăng gần gấp 3 lần so với 
năm 2009). 

Ước tính cả nước đã và đang triển khai thực hiện
khoảng 5.000 dự án bất động sản
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Về dư nợ tín dụng trong lĩnh vực 
bất động sản: Theo số liệu thống kê 
của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 
tính đến 31/12/2019, dư nợ tín dụng 
trong lĩnh vực bất động sản là 521.822 
tỷ đồng (chiếm 15,9% trong tổng dư 
nợ tín dụng); bình quân dư nợ tín dụng 
trong 5 năm gần đây khoảng 7,3% 
(trong ngưỡng an toàn theo thông lệ 
quốc tế).

Về đầu tư vốn FDI vào bất động 
sản: Tính trong 5 năm gần đây, nguồn 
vốn FDI đầu tư vào lĩnh vực bất động 
sản đạt khoảng 17,63 tỷ USD, luôn 
đứng thứ 2 trong tổng nguồn vốn 
FDI đăng ký đầu tư vào Việt Nam (chỉ 
đứng sau lĩnh vực công nghiệp, chế 
biến, chế tạo cơ khí).

Về các chủ thể tham gia thị trường: 
Tính đến năm 2019, cả nước có khoảng 
100.000 doanh nghiệp xây dựng và 
15.000 doanh nghiệp kinh doanh bất 
động sản, trong đó có nhiều doanh 
nghiệp, tập đoàn tham gia đầu tư kinh 
doanh bất động sản (tăng hơn 2,3 lần 
so với năm 2010). Ngoài ra, còn có hơn 
1.000 sàn giao dịch bất động sản đã 
được thành lập.

Sản phẩm chủ yếu và cơ cấu 
sản phẩm đã có nhiều thay đổi, 
ngày càng phong phú, đa dạng

Ngoài nhà ở thương mại còn có nhà 
ở xã hội, bất động sản công nghiệp, 
bất động sản du lịch (biệt thự, căn hộ 
du lịch), văn phòng, trung tâm thương 
mại cho thuê. Tính đến hết năm 2019, 
trong tổng số 5.000 dự án nhà ở thì 
có hơn 1.000 dự án nhà ở xã hội; có 
326 khu công nghiệp, có khoảng 
30.000 cơ sở lưu trú du lịch; có 6 triệu 
m2 văn phòng cho thuê (tăng gần 
gấp 3 năm 2009).

Những thay đổi của thị trường 
bất động sản trong 10 năm qua 

Giai đoạn 2009 - 2010: Giai đoạn 
phát triển nóng của thị trường, hầu 
hết các phân khúc bất động sản đều 
tăng trưởng nóng chủ yếu do nới lỏng 
tín dụng.

Giai đoạn 2011 - 2013: Giai đoạn 
trầm lắng, đóng băng, do ngân hàng 

siết chặt nguồn vốn và tiêu chuẩn tín 
dụng cho vay bất động sản; coi bất 
động sản là lĩnh vực phi sản xuất.

Giai đoạn 2014 – 2019: Giai đoạn thị 
trường bất động sản phục hồi và phát 
triển, do trong giai đoạn này nhà nước 
đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách 
thông thoáng phù hợp để kiểm soát và 
tạo điều kiện cho thị trường phát triển. 
Tuy nhiên, từ cuối năm 2019 đến nay 
có biểu hiện chững lại ở một số phân 
khúc do mất cân đối cung cầu và điều 
kiện tín dụng.

Có thể nói rằng, trong giai đoạn 10 
năm qua, sự phát triển của thị trường 
bất động sản đã góp phần thu hút các 
nguồn lực, tạo ra các tài sản cố định 
lớn cho nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu 
về chỗ ở của nhân dân, thúc đẩy tăng 
trưởng và chuyển dịch cơ cấu, bảo 
đảm an sinh xã hội, đồng thời góp 
phần quan trọng vào công cuộc công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đô 
thị, du lịch, tăng trưởng xanh...(theo 
thống kê năm 2018, lĩnh vực bất động 
sản đóng góp 0,4 điểm % trong tăng 
trưởng kinh tế; tổng thu liên quan đến 
bất động sản khoảng 11% trong tổng 
thu ngân sách, tương đương gần 3% 
GDP). Thị trường bất động sản phát 
triển cũng đã kéo theo hàng loạt các 
thị trường về vốn, xây dựng, sản xuất 
vật liệu xây dựng, nội thất, lao động 
tăng trưởng (kinh nghiệm của thế 
giới cho thấy, cứ đầu tư phát triển 1m2 

nhà ở thì cần từ 17-25 công lao động; 
đầu tư 1USD vào bất động sản thì thu 
hút thêm được 1,5 – 2USD vốn xã hội 
tham gia (tỷ lệ khoảng 200%). Đặc 
biệt, do Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ chỉ đạo quyết liệt, các Bộ, ngành, 
địa phương đã sử dụng hài hòa, hợp 
lý các công cụ điều tiết chính như: Tín 
dụng, thuế, đất đai, quy hoạch,… nên 
Việt Nam đã cơ bản kiểm soát được 
thị trường bất động sản, đã giữ được 
sự ổn định và tăng trưởng trong 5 
năm (kể từ 2014 đến nay), góp phần 
quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô.

Bên cạnh những kết quả đạt được 
nêu trên, thị trường bất động sản cũng 
đã xuất hiện một số tồn tại, hạn chế 
cần khắc phục, cụ thể là:

Thứ nhất, sau giai đoạn tăng 
trưởng liên tục (từ 2014 đến 2019), 
thị trường bất động sản có xu hướng 
chững lại ở một số phân khúc, lượng 
giao dịch giảm hơn 40%, nguồn cung 
giảm 10% so với năm 2018. Đặc biệt, 
trong những tháng cuối năm 2019, các 
chỉ tiêu của thị trường đều giảm (lượng 
giao dịch bất động sản giảm hơn 70%; 
nguồn cung dự án mới giảm hơn 40% 
so với cùng kỳ 2018).

Thứ hai, còn có sự mất cân đối 
trong quan hệ cung - cầu bất động sản: 
Nguồn cung nhà ở trung, cao cấp đang 
dư thừa (có khoảng 70 - 100 triệu m2 
sàn) nhưng lại thiếu nguồn cung nhà 
ở xã hội và nhà ở thương mại giá thấp. 

Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
vẫn chưa đầy đủ và liên tục
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Theo tính toán, nhu cầu nhà ở của 
người dân đối với phân khúc nhà ở 
trung, cao cấp (có giá từ 25 triệu đ/m2 
trở lên) hiện chỉ chiếm từ 20% - 30% tùy 
từng địa phương, đô thị cụ thể nhưng 
nhu cầu về phân khúc nhà ở bình dân, 
giá thấp (dưới 25 triệu đ/m2) lại chiếm 
đến 70% - 80% thị trường. Trong khi 
đó, công tác rà soát, điều chỉnh, chuyển 
đổi cơ cấu các dự án bất động sản cho 
phù hợp với nhu cầu của thị trường lại 
chưa được các địa phương quan tâm 
thực hiện.

Thiếu nguồn cung về nhà ở xã hội, 
hiện nay có 206 dự án nhà ở xã hội với 
quy mô xây dựng khoảng 168.700 căn 
hộ, tổng diện tích khoảng 8.435.000m2 

đang bị chậm tiến độ hoặc tạm dừng 
thi công. Nhà nước cũng chưa có cơ 
chế để ưu đãi khuyến khích phát triển 
nhà ở thương mại có quy mô vừa và 
nhỏ, giá thấp để đáp ứng nhu cầu nhà 
ở của người dân.

Thứ ba, nguồn lực tài chính cho 
đầu tư các dự án bất động sản chưa 
đa dạng và bền vững, chủ yếu vẫn 
phụ thuộc vào nguồn vốn tín dụng 
ngân hàng và tiền ứng trước của khách 
hàng (chủ đầu tư thường chỉ có từ 20 
- 30% tổng mức đầu tư dự án). Nhà 
nước chưa có các định chế tài chính 
như Ngân hàng tiết kiệm nhà ở để huy 
động vốn nhàn rỗi trong dân cho phát 
triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội. Dư 
nợ tín dụng trong đầu tư kinh doanh 

bất động sản chủ yếu tập trung vào 
một số nhà đầu tư lớn và phân khúc bất 
động sản cao cấp (dự án nhà ở thương 
mại cao cấp, khu du lịch nghỉ dưỡng). 
Mức thuế đất phi nông nghiệp, thuế 
thu nhập cá nhân chưa hạn chế được 
tình trạng đầu cơ nhà, đất và sử dụng 
đất đai kém hiệu quả.

Thứ tư, hệ thống thông tin về nhà 
ở và thị trường bất động sản vẫn chưa 
đầy đủ và liên tục, gây khó khăn cho 
công tác quản lý nhà nước cũng như 
doanh nghiệp, người dân khi tham gia 
thị trường.

Thứ năm, còn một số điểm mâu 
thuẫn, chưa phù hợp trong hệ thống 
pháp luật liên quan như Luật Đầu tư, 
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Quản lý 
tài sản công trong việc thực hiện thủ 
tục chấp thuận chủ trương đầu tư, việc 
giao đất, cho thuê đất, về lựa chọn chủ 
đầu tư dự án...

TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH 
COVID-19 ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG 
BẤT ĐỘNG SẢN 

Ảnh hưởng của đại dịch đến thị 
trường bất động sản nói chung

Qua nghiên cứu cho thấy, về tổng 
thể thì đại dịch Covid-19 không ảnh 
hưởng lớn đến thị trường bất động 
sản mà chỉ có tác động đến một vài 
yếu tố riêng lẻ của thị trường cũng 
như hoạt động của các doanh nghiệp 
bất động sản vừa và nhỏ, tiềm lực yếu 

về tài chính. Thể hiện qua các yếu tố 
sau đây:

1.1. Về nguồn cung bất động sản: 
Nguồn cung nhà ở, nhất là nhà ở trung, 
cao cấp vẫn tăng do số lượng các dự 
án đã hoàn thành xây dựng. Nếu so 
với năm 2018 thì nguồn cung có giảm 
nhưng không phải do đại dịch mà do 
các dự án bị tạm dừng, đình hoãn từ 
các năm trước, đến nay vẫn chưa hoàn 
tất việc rà soát các thủ tục pháp lý hoặc 
do các chủ đầu tư thiếu vốn để đầu tư. 
Đối với nguồn cầu bất động sản vẫn 
cao, nhất là cầu về nhà ở xã hội, nhà 
ở thương mại giá thấp; đối với các sản 
phẩm khác thì không phải do thiếu 
cầu mà do yếu tố tâm lý nên các khách 
hàng chưa quan tâm đầu tư. 

1.2. Về chỉ số giá giao dịch: Qua 
thống kê cho thấy, giá bán nhà ở trên 
thị trường vẫn tăng so với cuối năm 
2019 (TP. Hà Nội giá bán căn hộ chung 
cư tăng 1,02%, nhà ở riêng lẻ tăng 
3,82%, tại TP. Hồ Chí Minh giá bán căn 
hộ chung cư tăng 3,5%, nhà ở riêng 
lẻ tăng 8,36%). Đối với bất động sản 
công nghiệp thì giá vẫn tăng trung 
bình 6,2%, giá bất động sản du lịch vẫn 
được giữ nguyên như năm 2019; giá 
văn phòng cho thuê trong 3 tháng đầu 
năm 2020 chưa ghi nhận có điều chỉnh 
giảm nhiều.

1.3. Về hoạt động của các chủ đầu 
tư: Hầu hết các chủ đầu tư lớn, có 
tiềm lực về tài chính đều vẫn tiếp 
tục triển khai thực hiện dự án (trong 
quý 1/2020 cả nước có 56 dự án với 
20.536 căn hộ được cấp phép; 997 dự 
án với 233.313 căn hộ đang triển khai 
xây dựng; 55 dự án với 18.061 căn đã 
hoàn thành xây dựng).

Ảnh hưởng của đại dịch đối với 
một số yếu tố cụ thể 

Tuy đại dịch Covid-19 không làm 
ảnh hưởng toàn diện đến thị trường 
bất động sản nhưng cũng có những tác 
động nhất định đến một số yếu tố riêng 
biệt của thị trường, cũng như hoạt động 
của một số doanh nghiệp bất động sản 
vừa và nhỏ trong quý I/2020. Thể hiện 
qua một số chỉ tiêu sau đây:

Tỷ lệ doanh nghiệp bất động sản tạm ngừng kinh doanh do dịch Covid 19
 tăng cao nhất trong tất cả các ngành nghề
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Về tỷ lệ tiêu thụ sản phẩm: Chỉ tính 
riêng nhà ở thương mại thì lượng tiêu 
thụ sản phẩm chỉ đạt khoảng 14%, 
thấp nhất trong vòng 04 năm qua và 
chỉ bằng khoảng 40% so với cùng kỳ 
năm 2019; lượng giao dịch thành công 
giảm 36,6% so với quý IV/2019 và chỉ 
bằng 14% của năm 2019.

Đối với văn phòng cho thuê thì tỷ 
lệ văn phòng trống trong quý I/2020 
tăng so với cùng kỳ năm 2019 (văn 
phòng hạng A trống 10,8%; hạng 
B trống 5,6%). Các khu du lịch, nghỉ 
dưỡng đều tạm dừng hoạt động, các 
doanh nghiệp kinh doanh bất động 
sản du lịch, nghỉ dưỡng hầu như không 
có nguồn thu.

Nguồn vốn FDI đầu tư vào lĩnh vực 
bất động sản: Qua tổng hợp cho thấy, 
nguồn vốn FDI đầu tư vào lĩnh vực bất 
động sản sụt giảm mạnh, trong Quý 
I/2020 chỉ có 264 triệu USD vốn đăng 
ký (chiếm 3,08% tổng nguồn vốn FDI), 
tụt từ vị trí thứ 2 xuống vị trí thứ 4. 

Hoạt động của các doanh nghiệp 
trong lĩnh vực bất động sản: Hiện nay, 
số lượng doanh nghiệp được thành 
lập mới giảm 11,9%, tạm ngừng kinh 
doanh tăng 94,1% so với cùng kỳ 
năm 2019, đây là tỷ lệ doanh nghiệp 
tạm ngừng kinh doanh tăng cao nhất 
trong tất cả các ngành nghề; số lượng 
sàn giao dịch đóng cửa chiếm khoảng 

80%; số còn lại khoảng 200 sàn thì 
đang hoạt động cầm chừng. Do đại 
dịch nên một số doanh nghiệp yếu về 
tài chính đã không có nguồn thu để 
trả lương cho người lao động và thanh 
toán các nghĩa vụ tài chính đến hạn 
cho Nhà nước hoặc tổ chức tín dụng, 
những doanh nghiệp có thể tích lũy 
vốn thì cũng đủ nguồn lực để tiếp tục 
triển khai đầu tư dự án.

Lượng tồn kho bất động sản: Theo 
số liệu công bố báo cáo tài chính của 
178 doanh nghiệp có đăng ký kinh 
doanh bất động sản niêm yết trên 
Sàn chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sàn 
chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) 
thì tổng giá trị hàng tồn kho (tính đến 
31/12/2019) là 209.100 tỷ đồng, trong 
đó giá trị tồn kho sản phẩm bất động 
sản chiếm khoảng 50%, tương đương 
khoảng 104.550 tỷ đồng (ngoài ra chưa 
kể lượng bất động sản tồn kho của các 
doanh nghiệp chưa niêm yết).

Tổng lượng hàng tồn kho tính theo 
giá trị chỉ chiếm dưới 5% tổng mức 
đầu tư các dự án đang triển khai, tuy 
nhiên giá trị tồn kho lại tăng khoảng 
20-30% so với kỳ trước; hàng tồn kho 
chủ yếu là căn hộ cao cấp, căn hộ du 
lịch, nhà tái định cư… được xây dựng 
tại các vị trí xa trung tâm, hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thiếu 
đồng bộ. Qua tính toán, nếu không bị 

ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 thì 
trong quý I/2020, các chủ đầu tư có 
thể sẽ giải phóng được khoảng từ 15 - 
20% lượng hàng tồn kho, từ đó giúp có 
thêm nguồn vốn phục vụ cho đầu tư 
bất động sản.

Như vậy, nếu kịch bản Việt Nam 
kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và bắt 
đầu trạng thái bình thường vào quý 
III/2020 thì sau khi đánh giá ảnh hưởng 
của dịch bệnh và xem xét đến 05 yếu tố 
cơ bản có khả năng ảnh hưởng lớn đến 
thị trường bất động sản như: (1) Kinh 
tế vĩ mô; (2) Các thị trường đầu tư khác; 
(3) Nguồn cung các loại sản phẩm bất 
động sản so với nhu cầu; (4) Chính sách 
tài chính, tín dụng bất động; (5) Thiếu 
sự can thiệp kịp thời, hợp lý của nhà 
nước vào thị trường thì có thể nhận 
định, hiện nay thị trường bất động sản 
chưa ở trạng thái trầm lắng, đóng băng 
toàn diện mà chỉ giảm phát ở một số 
phân khúc như nhà ở xã hội, nhà ở 
thương mại giá thấp, văn phòng cho 
thuê hoặc có thể xảy ra tình trạng tăng 
giá đất nền cục bộ tại một số dự án của 
chủ đầu tư có uy tín và tại một số khu 
vực có khả năng phát triển kinh tế, du 
lịch, thuận tiện về điều kiện hạ tầng do 
nguồn cung thiếu và nhu cầu vẫn cao.

Vì thế, nếu xét trong giai đoạn ngắn 
hạn, cần thực hiện ngay một số giải 
pháp để khắc phục khó khăn cho thị 

Bộ Xây dựng sẽ xác định cụ thể danh mục các dự án nhà ở xã hội đang triển khai
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trường bất động sản và hỗ trợ cho các 
doanh nghiệp bị ảnh hưởng, nhất là đối 
với các sản phẩm đang thiếu mà có nhu 
cầu cao. Xét trong dài hạn, để thị trường 
bất động sản phát triển ổn định trở lại 
thì cần phải có các giải pháp đồng bộ cả 
về cơ chế, chính sách, về nguồn vốn đầu 
tư, quy trình thực hiện, đặc biệt cần có 
chính sách ưu tiên, vượt trội để thúc đẩy 
phát triển mạnh mẽ đối với nhà ở xã hội 
và nhà ở thương mại giá thấp.

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THÁO GỠ 
KHÓ KHĂN CHO THỊ TRƯỜNG 
BẤT ĐỘNG SẢN ĐỂ KHẮC PHỤC 
TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19

Để tháo gỡ các khó khăn cho thị 
trường bất động sản nói chung cũng 
như các doanh nghiệp kinh doanh bất 
động sản nói riêng do bị ảnh hưởng bởi 
đại dịch Covid-19, Bộ Xây dựng đề xuất 
2 nhóm giải pháp chính, gồm giải pháp 
cấp bách trước mắt và giải pháp lâu dài 
như sau:

Giải pháp cấp bách trước mắt
Giải pháp về thúc đẩy phát triển 

nhà ở xã hội
Về tài chính, tín dụng: Đề nghị thực 

hiện ngay các giải pháp sau đây:
- Đề nghị 4 Ngân hàng thương mại 

đã được Chính phủ cấp bổ sung 2.000 
tỷ đồng để cấp bù lãi suất cho vay nhà ở 
xã hội triển khai ngay việc cho vay đầu tư 
xây dựng nhà ở xã hội và cho người mua 
nhà ở xã hội vay theo chỉ đạo của Chính 
phủ. Bộ Xây dựng sẽ xác định cụ thể 
danh mục các dự án nhà ở xã hội đang 
triển khai dở dang có thể đầu tư ngay 
trong năm 2020 để thực hiện cho vay 
nhằm tăng nguồn cung cho thị trường.

- Bố trí cấp bù lãi suất khoảng 500 tỷ 
đồng trong tổng số 1.000 tỷ đồng vừa 
được Chính phủ cấp thêm cho Ngân 
hàng chính sách xã hội để cho vay đối 
với các dự án xây dựng nhà ở xã hội 
phục vụ công nhân khu công nghiệp 
nhằm tăng nguồn cung. Bộ Xây dựng 
sẽ xác định danh mục các dự án được 
cấp vốn để thực hiện cho vay theo đúng 
mục tiêu nêu trên. 

- Sử dụng ngay nguồn tiền thu được 
từ việc hoán đổi quỹ đất 20% dành để 

xây dựng nhà ở xã hội theo quy định 
của Nghị định 100/2015/NĐ-CP mà các 
chủ đầu tư đã nộp vào ngân sách địa 
phương để tái đầu tư xây dựng nhà ở xã 
hội hoặc ủy thác cho Ngân hàng chính 
sách xã hội để cho vay xây dựng nhà ở 
xã hội trên phạm vi địa bàn.  

- Đề nghị Thủ tướng Chính phủ điều 
chỉnh giảm lãi suất cho vay nhà ở xã hội 
từ 4,8% (theo Quyết định số 355/QĐ-TTg 
ngày 01/4/2019) xuống bằng 50% lãi suất 
bình quân mà các Ngân hàng thương mại 
đang cho vay (khoảng 4%), do các ngân 
hàng này đã giảm lãi suất cho vay để khắc 
phục khó khăn vì đại dịch Covid-19.

Về thể chế: Sửa đổi, bổ sung ngay 
theo quy trình rút gọn một số nội dung 
của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của 
Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội 
như cơ chế dành quỹ đất 20%, về xác 
định lợi nhuận định mức, về hoàn trả 
nghĩa vụ tài chính, về tăng cường sự 
quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu 
tư xây dựng nhà ở xã hội...

Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho 
thị trường bất động sản

Về tài chính, tín dụng: Đề nghị thực 
hiện một số giải pháp sau đây:

- Cho phép chậm nộp, giãn nộp tiền 
sử dụng đất đến hết năm 2020 đối với 
các chủ đầu tư có dự án bất động sản 
đang triển khai thực hiện mà đến hạn 
phải nộp tiền tiền sử dụng đất hoặc 
đang làm thủ tục tính tiền sử dụng đất 
nhưng có khó khăn về tài chính. Hiện 
nay, Chính phủ mới cho phép giãn nộp 
tiền thuê đất, chưa cho phép giãn, chậm 
nộp tiền sử dụng đất. 

- Giảm 50% thuế VAT cho các chủ 
đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương 
mại giá thấp, có diện tích căn hộ dưới 
70m2, có giá bán không quá 1,5 tỷ 
đồng/căn; thực hiện miễn lệ phí trước 
bạ cho tất cả các giao dịch bất động sản 
được thực hiện trong năm 2020.

- Khoanh nợ, giãn nợ đối với các 
khoản nợ vay đến hạn phải trả của các 
doanh nghiệp kinh doanh bất động sản 
đến hết năm 2020; đối với người vay 
mua nhà ở thương mại thì cho phép 
giãn tiến độ trả nợ vay, trả nợ gốc đến 
hết năm 2020.

Về thế chế: Đề nghị thực hiện một số 
giải pháp sau đây:

- Thực hiện miễn Giấy phép xây 
dựng cho các trường hợp thuộc diện 
phải xin cấp phép xây dựng để triển 
khai dự án trong năm 2020.

- Nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết 
của Chính phủ về khuyến khích phát 
triển nhà ở thương mại giá thấp để 
bán với tiêu chuẩn thiết kế căn hộ khép 
kín, có diện tích sử dụng dưới 70m2 có 
giá bán không quá 20 triệu/m2, tối đa 
không vượt quá 1,5 tỷ đồng/căn (bao 
gồm cả VAT). 

Các cơ chế ưu đãi, khuyến khích xây 
dựng loại nhà ở này bao gồm: Giảm 
50% tiền sử dụng đất phải nộp; bố trí 
500 tỷ đồng trong tổng nguồn vốn 
2.000 tỷ cấp cho 4 Ngân hàng thương 
mại để cấp bù lãi suất cho vay; được 
cung cấp miễn phí thiết kế mẫu, thiết 
kế điển hình nhà ở thương mại giá rẻ do 
cơ quan có thẩm quyền ban hành; được 
miễn thực hiện thủ tục thẩm định thiết 

Tăng cường cơ chế ưu đãi, khuyến khích xây dựng nhà ở xã hội
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kế cơ sở đối với trường hợp áp dụng 
thiết kế mẫu, thiết kế điển hình; được 
áp dụng hình thức tự thực hiện đối với 
các công tác tư vấn, thi công xây lắp nếu 
có đủ năng lực theo quy định của pháp 
luật về xây dựng. Sau khi Chính phủ 
ban hành Nghị quyết, Thủ tướng Chính 
phủ sẽ ban hành Quyết định để cụ thể 
hóa các nội dung của Nghị quyết giống 
như đã triển khai thực hiện chính sách 
xây dựng nhà ở theo Nghị quyết số 18/
NQ-CP ngày 20/4/2009 của Chính phủ 
về một số cơ chế chính sách nhằm đẩy 
mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, 
sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho 
công nhân lao động tại các khu công 
nghiệp tập trung, người có thu nhập 
thấp tại khu vực đô thị.

- Yêu cầu các địa phương khẩn trương 
hoàn thành việc rà soát thủ tục pháp lý 
các dự án bất động sản đang thực hiện 
nhưng bị tạm dừng và xử lý dứt điểm 
trong quý IV/2020 để sớm triển khải thực 
hiện lại dự án, bảo đảm kịp thời có nguồn 
cung hàng hóa cho thị trường.

Giải pháp đối với các doanh nghiệp 
kinh doanh bất động sản

Để khắc phục các khó khăn do đại dịch 
Covid-19 gây ra, đề nghị các doanh nghiệp 
kinh doanh bất động sản khẩn trương 
thực hiện ngay các giải pháp sau đây:

- Chủ động tái cơ cấu lại hoạt động 
kinh doanh, tinh giảm bộ máy nhân 
sự, cho phép nhân viên được làm việc 
tại nhà hoặc làm việc luân phiên, tăng 
cường sử dụng công nghệ thông tin, số 

hóa, trí tuệ nhân tạo, kinh doanh online 
vào lĩnh vực bất động sản để giảm quỹ 
lương, chi phí sinh hoạt phát sinh như 
điện, nước, đi lại, chi phí quảng cáo, PR 
sản phẩm, ...

- Tái cơ cấu lại sản phẩm bất động 
sản theo nhu cầu thị trường, chú trọng 
phát triển nhà ở bình dân, giá thấp; đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà 
ở, nhất là xã hội. Thực hiện giảm giá bán, 
giá cho thuê bất động sản, giãn việc 
nộp tiền thuê của khách hàng, giảm chỉ 
tiêu lợi nhuận để thu hồi vốn.

- Tăng cường liên doanh, liên kết với 
các doanh nghiệp bất động sản khác để 
có thêm nguồn vốn đầu tư, hạn chế vay 
vốn lớn để tránh tình trạng phát sinh chi 
phí lãi vay cao; chuyển nhượng dự án 
cho nhà đầu tư khác để giảm các khoản 
nợ vay ngân hàng… 

Giải pháp lâu dài
- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các 

quy định liên quan đến hoạt động đầu 
tư, kinh doanh bất động sản để bảo 
đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ 
thống pháp luật như: Sửa đổi Luật Đất 
đai, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Bảo vệ 
môi trường, Luật Xây dựng... về các quy 
định liên quan đến trình tự, thủ tục thực 
hiện quyết định, chấp thuận chủ trương 
đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư, giao đất, 
cho thuê đất, xác định giá đất, xác định 
chế độ sử dụng đất, về chuyển nhượng, 
chuyển đổi dự án đầu tư... 

- Nghiên cứu, sửa đổi Luật Đất đai 
năm 2013 để tạo thuận lợi trong thủ tục 

giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử 
dụng đất, xác định quyền sử dụng đất 
xen kẹt, mở rộng hình thức cho vay vốn 
tại ngân hàng nước ngoài để đầu tư các 
dự án nhà ở thương mại giá thấp, công 
nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá 
nhân nước ngoài được mua và sở hữu 
nhà ở tại Việt Nam. 

Trước mắt, khi chưa sửa Luật Đất đai 
thì cần sớm ban hành Nghị định sửa 
đổi, bổ sung Nghị định thi hành Luật 
Đất đai năm 2013 để xử lý các diện tích 
đất công xen kẹt trong dự án đầu tư bất 
động sản, việc chuyển đổi mục đích sử 
dụng đất để thực hiện dự án bất động 
sản, cho phép các dự án đang thực hiện 
thủ tục nhận bàn giao đất mà doanh 
nghiệp thuộc diện được giãn, chậm 
nộp tiền sử dụng đất được nhận bàn 
giao đất, không yêu cầu phải chứng 
minh đã nộp tiền sử dụng đất để có thể 
triển khai dự án.

- Sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở, Luật 
Kinh doanh bất động sản năm 2014 
theo hướng tăng số lượng nhà ở mà tổ 
chức, cá nhân nước ngoài được phép sở 
hữu trong mỗi một tòa nhà chung cư; 
cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài 
được mua và sở hữu các bất động sản 
du lịch tại Việt Nam.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 
chính theo hình thức liên thông, cắt 
giảm thủ tục, rút ngắn thời gian giải 
quyết, hồ sơ, chi phí thực hiện trong 
hoạt động đầu tư xây dựng các dự án 
bất động sản.

- Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương 
tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm 
vụ, giải pháp đã được Thủ tướng Chính 
phủ giao tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 
23/4/2019, Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 
25/01/2017 và Quyết định số 04/QĐ-
TTg ngày 10/01/2020 để thúc đẩy thị 
trường bất động sản phát triển ổn định, 
lành mạnh và đảm bảo an ninh kinh tế, 
an sinh xã hội.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng về tình 
hình thị trường bất động sản và đề xuất 
các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho thị 
trường bất động sản do bị ảnh hưởng bởi 
đại dịch Covid-19.

Nghiên cứu, sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 để tạo thuận lợi
trong thủ tục giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất
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TRONG HOẠT ĐỘNG 
MÔI GIỚI 
BẤT ĐỘNG SẢN 
PHÙ HỢP VỚI 
YÊU CẦU MỚI

NÂNG CAO 
TÍNH CHUYÊN NGHIỆP 

Lê Hảo

Được sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, Học viện Cán bộ quản 
lý xây dựng và đô thị phối hợp cùng Hội Môi giới Bất động 
sản Việt Nam tổ chức hội thảo “Vai trò hoạt động môi giới 
trong quản lý và phát triển thị trường bất động sản”. Mục đích 
của Hội thảo này là dịp để đánh giá vai trò của hoạt động 
môi giới bất động sản (BĐS) gắn với sự phát triển của nền 
kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả hoạt động quản lý của ngành Xây dựng, tìm 
ra những giải pháp nâng cao chất lượng và vai trò của hoạt 

động môi giới BĐS, góp phần thúc đẩy sự phát triển của 
ngành Xây dựng nói riêng cũng như nền kinh tế nói chung. 
Đây cũng là một trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 45 
năm ngày thành lập Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và 
đô thị, ngày truyền thống Hội Môi giới BĐS Việt Nam. Tạp 
chí Xây dựng và Đô thị xin trích đăng ý kiến đóng góp của 
các chuyên gia đến từ Bộ, ban, ngành, các Sở Xây dựng, tổ 
chức quốc tế, trường Đại học, các doanh nghiệp, hiệp hội và 
chuyên gia về những nội dung tiêu biểu như: Vị trí và vai trò 
của các chủ thể tham gia thị trường BĐS, những vướng mắc, 
khó khăn của nghề môi giới tại Việt Nam và một số quốc gia 
trên thế giới; Trách nhiệm của các chủ thể trong việc đảm 
bảo tính minh bạch của dự án BĐS, trách nhiệm của nhân 
viên môi giới, các sàn giao dịch BĐS. Đồng thời nâng cao 
tính chuyên nghiệp trong hoạt động môi giới phù hợp với 
yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực đáp ứng sự phát 
triển của thị trường BĐS trong tương lai. 

Toàn cảnh hội thảo Vai trò hoạt động môi giới trong 
quản lý và phát triển thị trường bất động sản

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS 
Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam: 

ĐỘI NGŨ CÁC NHÀ MÔI GIỚI ĐÃ TẠO RA SỰ SÔI ĐỘNG 
CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

Giai đoạn thị trường BĐS bùng nổ vài năm trước 
đã kéo theo một lượng sự lớn tham gia vào lĩnh vực 
môi giới địa ốc cả chuyên và không chuyên. Nhóm 
doanh nghiệp bất động sản cỡ vừa và nhỏ luôn chiếm 

top 3 những ngành có số doanh nghiệp thành lập mới 
nhiều nhất và hầu hết trong số này đều là các sàn môi 
giới. Chính đội ngũ các nhà môi giới này đã tạo ra sự 
sôi động của thị trường BĐS, là cầu nối giữa khách 
hàng, nhà đầu tư với chủ đầu tư, đóng góp không nhỏ 
vào sự phát triển của thị trường địa ốc.

Đặc biệt, các chủ thể tham gia BĐS từ doanh 
nghiệp đầu tư kinh doanh BĐS, tư vấn thiết kế, thi 
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TÍNH CHUYÊN NGHIỆP 

công xây lắp đến các doanh nghiệp môi giới quản 
lý BĐS lớn mạnh không ngừng về số lượng, năng 
lực tài chính, trình độ chuyên môn cũng như tính 
chuyên nghiệp.

Hiện đang có khoảng 15.000 doanh nghiệp kinh 
doanh BĐS, 1.200 sàn giao dịch BĐS và hơn 400.000 
nhân viên môi giới BĐS, chiếm lĩnh phần lớn thị 
trường BĐS. Tuy nhiên, cuối năm 2019, xu hướng 
thị trường BĐS chững lại ở một số phân khúc. Đặc 
biệt, chịu sự tác động của dịch COVID-19 đã làm 

gián đoạn, đảo lộn các hoạt động kinh doanh của 
các doanh nghiệp BĐS nhất là giai đoạn chuẩn bị 
đầu tư xây dựng, tiếp thị, quảng bá sản phẩm bán 
hàng. Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhiều sàn 
BĐS đã phải dừng hoạt động.

Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, các địa phương 
sự nỗ lực đổi hướng hoạt động kinh doanh trong 
tình hình mới, thị trường BĐS đã khởi động trở lại, 
nhiều dự án đã được khởi công, nhiều dự án đã được 
các sàn giao dịch tổ chức mở bán, thu hút đông đảo 
nhà đầu tư và người dân quan tâm. Do đó, thời gian 
tới, nhân viên môi giới phải thay đổi phương thức 
tiếp thị và bán hàng sao cho hiệu quả và thích ứng 
với sự thay đổi của thị trường.

Tuy nhiên, các chứng chỉ môi giới, định giá BĐS 
được cấp trước ngày 01/7/2015 sẽ không còn hiệu 
lực. Kể từ ngày 01/7/2020 các nhà môi giới BĐS, 
thẩm định viên BĐS phải có đủ điều kiện theo quy 
định của Luật Kinh doanh BĐS. Do vậy, trong thời 
gian tới cần hoàn thiện và bổ sung các chứng chỉ để 
đủ điều kiện tham gia theo đúng quy định của Pháp 
luật về Kinh BĐS.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản 
Việt Nam, Chủ tịch Hội  Môi giới bất động sản Việt Nam

Ông Trần Hữu Hà – Giám đốc Học viện Cán bộ quản 
lý xây dựng và đô thị: 

NÂNG CAO TÍNH CHUYÊN NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG 
MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU MỚI

Nghề môi giới BĐS đóng vai trò quan trọng trong lưu 
thông hàng hóa bất động sản. Sự phát triển bền vững 
của thị trường ngoài việc liên quan tới chính sách pháp 
luật, sự quản lý của Nhà nước và chiến lược phát triển của 
doanh nghiệp thì năng lực và tính chuyên nghiệp của 
đội ngũ môi giới BĐS cũng cần phải hết sức quan tâm. 
Theo đó, nhà môi giới BĐS cần có kiến thức và kỹ năng 
để tổng hợp đủ, đúng thông tin về BĐS gắn với các thủ 
tục pháp lý và quy hoạch, giá trị BĐS cho cả người mua 
và người bán. Từ năm 2014, Luật Kinh doanh BĐS đã quy 
định rõ: Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS 
phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người 
có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS. Nếu cá nhân kinh 
doanh độc lập thì phải có chứng chỉ hành nghề môi giới 
BĐS, đăng ký mã số thuế và nộp thuế theo quy định của 
pháp luật.

Như vậy, thị trường BĐS sẽ phát triển bền vững hơn 
nếu đội ngũ môi giới được đào tạo, bồi dưỡng và quản 
lý chặt chẽ hơn. Hiện nay, pháp luật quy định cá nhân 
không bắt buộc phải có giấy chứng nhận hoàn thành 
khóa học thì mới được dự thi lấy chứng chỉ môi giới BĐS. 
Điều này đã tạo ra xu hướng các cá nhân không thực sự 

mong muốn học tập, tìm hiểu, nghiên cứu về môi giới 
BĐS mà có khi chỉ nhằm đối phó với kỳ thi sát hạch. Theo 
kết quả khảo sát của Bộ Xây dựng, có đến hơn 80% nhân 
viên môi giới trả lời không tham gia hoặc chỉ tham gia 
một khóa đào tạo cho nhân viên nhưng các hình thức 
đào tạo chủ yếu vẫn là những nhân viên trong công ty 
truyền lại kinh nghiệm cho nhân viên mới. 

Hiện nay, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô 
thị vận hành hơn 40 chương trình đào tạo bồi dưỡng 
cho cán bộ ngành Xây dựng với khoảng 250 lớp và hơn 
15.000 lượt học viên/năm. Riêng đối với lĩnh vực BĐS, 
Học viện có nhiều chương trình như: Bồi dưỡng kiến 
thức hành nghề môi giới BĐS; Bồi dưỡng kiến thức 

Ông Trần Hữu Hà – Giám đốc Học viện 
Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
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điều hành sàn giao dịch BĐS, Chương trình đào tạo 
định giá BĐS; Chương trình đào tạo BĐS, Bồi dưỡng 
kiến thực chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà 
chung cư,...

BĐS là lĩnh vực rất rộng liên quan đến nhiều ngành 
nghề, nhiều quy định pháp luật liên quan khác nhau, do 

đó việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu, bài bản cho nhà 
môi giới là rất cần thiết. Tính chuyên nghiệp của môi giới 
BĐS sẽ nâng tầm vị thế và vai trò của nghề môi giới BĐS. 
Như vậy, nghề môi giới mới thực sự trở thành một nghề 
có chuyên môn cao và tính chuyên nghiệp trong phát 
triển và hội nhập.

Ông Nguyễn Trọng Ninh - Cục trưởng Cục Quản lý 
nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng: 

MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN LÀ NGHỀ ĐÓNG VAI TRÒ 
QUAN TRỌNG 

 Môi giới là ngành nghề đóng vai trò quan trọng đối 
với thị trường BĐS. Mô hình tổ chức, hoạt động ngành 
nghề BĐS đã được quy định chặt chẽ trong Luật Kinh 
doanh BĐS. 

Thời gian qua, hoạt động môi giới BĐS đã lớn mạnh về 
số lượng và đạt được nhiều kết quả tích cực. Về thể chế 
pháp luật, Luật Kinh doanh BĐS và các văn bản liên quan 

là cơ sở pháp luật quan trọng để hoạt động môi giới BĐS 
ngày càng phát triển cả về số lượng, chất lượng, phương 
thức hoạt động...

Hiện nay xuất hiện ngày càng nhiều các tổ chức môi 
giới BĐS hoạt động chuyên nghiệp như công ty cổ phần, 
công ty TNHH, trung tâm, công ty môi giới ra đời hoạt 
động đúng pháp luật đã góp phần phát triển thị trường 
BĐS Việt Nam công khai, minh bạch.

Các quy định về kinh doanh bất động sản đối với thị 
trường BĐS nói chung và hoạt động môi giới nói riêng 
đã từng bước làm thay đổi nhận thức của người dân khi 
tham gia giao dịch BĐS. Điều này thể hiện, nếu trước 
đây người dân thực hiện giao dịch BĐS theo phương 
thức tự phát thiếu chuyên nghiệp thì nay các khách 
hàng đã tìm đến sự hỗ trợ của các tổ chức môi giới BĐS 
ngày càng nhiều.

Cùng với đó, khung pháp lý về hoạt động của hội môi 
giới BĐS đã giúp cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện 
chức năng quản lý đối với các hoạt động môi giới BĐS, 
phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực 
này trên cơ sở quy định của pháp luật về môi giới BĐS, ý 
thức chấp hành của các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch 
vụ quản lý BĐS nói chung và hoạt động môi giới BĐS nói 
riêng ngày càng được nâng cao... 

Ông Nguyễn Đức Lập - UVTV Hội Môi giới bất động sản 
Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo 
bất động sản: 

THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 
PHÁT TRIỂN KHÔNG KIỂM SOÁT, CẠNH TRANH KHÔNG 
LÀNH MẠNH 

Để hướng đến một thị trường môi giới BĐS chuyên 
nghiệp, xác lập vị thế của một nghề nghiệp rất được 
trọng thị tại các nước nước phát triển, đòi hỏi sự tham 
gia quyết liệt và đồng thời của các cơ quan nhà nước, 
các doanh nghiệp dịch vụ BĐS, các chủ đầu tư, các 
Hiệp hội BĐS, Hội Môi giới BĐS, các nhà môi giới và 
người mua các sản phẩm BĐS.

Có gần 90% nhà môi giới hoạt động mà không có 
chứng chỉ hành nghề, trình độ, năng lực, hiểu biết về 
Pháp luật còn nhiều yếu kém. Điều này cho thấy, phần 
lớn lực lượng môi giới hiện nay thiếu kiến thức căn 
bản để hành nghề. Đặc biệt là kiến thức về pháp luật 

có liên quan đến lĩnh vực BĐS. Môi giới phần lớn hoạt 
động không khác gì người “dẫn mối” hoặc là như Sale 
bán hàng; Không ít môi giới bắt tay với nhà đầu cơ tạo 
nên  những cơn sốt đất ở khắp các địa phương, gây náo 
loạn thị trường, đồn thổi giá để trục lợi... Họ là tác nhân 

Ông Nguyễn Trọng Ninh, Cục trưởng
Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng

Ông Nguyễn Đức Lập, Viện trưởng
Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản
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Tọa đàm Vai trò hoạt động môi giới trong quản lý 
và phát triển thị trường bất động sản

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

chính khiến giá nhà đất lên cao vượt quá khả năng chi 
trả của người dân… Không ít khách hàng là nạn nhân 
bị “cò đất” lừa đảo, mất trắng tài sản tích cóp cả một đời 
người. Hệ lụy để lại cho xã hội là vô cùng to lớn.

 Công tác đào tạo, kiểm tra, khung chương trình đào 
tạo Chứng chỉ môi giới BĐS lạc hậu. Hiện nay, khung 
chương trình đào tạo, kiểm tra Ôn thi Chứng chỉ hành 
nghề môi giới BĐS vẫn áp dụng theo Quy định cách đây 
gần 15 năm. Học viên không bắt buộc phải qua khóa đào 
tạo kiến thức mà vẫn thi cấp Chứng chỉ được. Mặc dù đây 
là lĩnh vực đòi hỏi lượng kiến thức và kỹ năng khổng lồ từ 
nhiều lĩnh vực khác nhau. 

Để hướng đến một thị trường dịch vụ BĐS chuyên 
nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường 
BĐS Việt Nam nói chung, phải cần một số giải pháp 
đồng bộ từ chính sách của nhà nước cho đến phát huy 
vai trò của Hội Môi giới BĐS Việt Nam như: Nâng cao vai 
trò, địa vị pháp lý của nhà Môi giới trong các giao dịch; 
Chấn chỉnh lại công tác đào tạo, sát hạch cấp Chứng chỉ 
hành nghề môi giới (Điều chỉnh lại bộ khung chương 
trình đào tạo cho phù hợp với thực tế hiện nay. Trong đó 
tập trung vào việc truyền thụ kiến thức về pháp luật kinh 
doanh BĐS, đạo đức hành nghề môi giới. Quy định bắt 
buộc phải hoàn thành chương trình đào tạo của đơn vị 
được cấp phép mới được dự thi sát hạch lấy Chứng chỉ. 
Quy định bổ sung cập nhật kiến thức hàng năm để hành 
nghề); Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc hành 
nghề môi giới BĐS đúng Luật; Quy định cơ chế báo cáo 
đối với các đơn vị môi giới không phải là sàn giao dịch

Cũng tại Hội thảo “Vai trò hoạt động môi giới trong 
quản lý và phát triển thị trường BĐS” các chuyên gia đã tọa 
đàm phân tích chuyên sâu hơn về những vướng mắc, khó 
khăn của nghề môi giới BĐS tại Việt Nam và một số quốc 
gia trên thế giới, xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể 
trong việc đảm bảo tính minh bạch của dự án bất động 
sản, trách nhiệm của nhân viên môi giới, các sàn giao 

dịch BĐS; thị trường BĐS thời hậu Covid; nâng cao tính 
chuyên nghiệp trong hoạt động môi giới phù hợp với yêu 
cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực. 

Các câu hỏi của đại biểu, doanh nghiệp tham gia hội 
thảo xoay quanh những vấn đề như: Những chính sách 
trong thời gian tới cho người nước ngoài mua nhà Việt 
Nam? Sau hậu dịch COVID19, các doanh nghiệp đặc biệt 
là môi giới BĐS gặp rất nhiều khó khăn trong xúc tiến đầu 
tư, kết nối cung cầu, nguồn vốn… Vai trò của Hội Môi giới 
BĐS Việt Nam?...

Trả lời câu hỏi, các đại biểu cho rằng: Hội Môi giới 
từng bước kết nối các hội viên lại với nhau, kết nối các 
doanh nghiệp, từng bước mở rộng diện mạo hoạt động 
phủ rộng trên cả nước và tập trung vào chiều sâu của 
Hội, kết nối các hội viên các vùng miền với nhau, cùng 
với các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong thời 
COVID. Thời gian qua, Ban chấp hành của hiệp hội lấy ý 
kiến đóng góp của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 
vực môi giới gặp khó khăn cũng đã đề xuất lên Chính 
phủ về gói hỗ trợ ngân hàng. Bên cạnh đó, các chuyên 
gia cùng nhận định Nhà nước cần có cơ chế để khuyến 
khích, tạo điều kiện cho nhà môi giới tham gia sâu hơn 
vào giao dịch BĐS, đồng thời khẳng định vai trò của các 
doanh nghiệp môi giới BĐS. Tuy nhiên, nghề Môi giới 
BĐS chưa được coi trọng, thời gian tới cần chấn chỉnh 
công tác đào tạo, sát hạch, kiểm tra, cấp chứng chỉ hành 
nghề, đồng thời tăng cường công tác phổ biến pháp 
luật và nâng cao trình độ cho lực lượng môi giới hoặc 
ràng buộc bằng cơ chế pháp lý buộc giao dịch phải có 
sự tham gia của nhà môi giới. Bên cạnh đó, đánh giá 
đúng mức tầm quan trọng của hoạt động đào tạo, bồi 
dưỡng chuyên sâu và bài bản cho các nhà môi giới, qua 
đó dần chuyên nghiệp hóa nghề môi giới BĐS, góp 
phần đẩy mạnh sự phát triển của thị trường BĐS Việt 
Nam nói riêng cũng như nền kinh tế Việt Nam nói chung 
trong thời kỳ hội nhập quốc tế mạnh mẽ. 
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    NHỮNG KIẾN NGHỊ 
CHÍNH SÁCH

THỊ TRƯỜNG
BẤT ĐỘNG SẢN
&

Nguyên Hương

Dịch bệnh Covid-19 thời gian qua đã ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội nhiều nước, trong đó có Việt Nam, 
bất động sản (BĐS) cũng chịu thiệt hại nặng nề. Các doanh nghiệp BĐS lớn có tiềm lực tài chính vẫn triển 
khai các dự án. Trong đó, có 56 dự án với hơn 20.000 căn hộ đang triển khai; 55 dự án với 18.000 căn đã 
hoàn thành. Nguồn cung nhà ở trung và cao cấp vẫn tăng do dự án hoàn thành tăng. Tuy nhiên, so với 
năm 2018, nguồn cung giảm do dự án tạm dừng đình hoãn từ trước, thủ tục pháp lý hoặc thiếu vốn. Các 
doanh nghiệp kinh doanh BĐS nghỉ dưỡng không có nguồn thu. Giá bán nhà tăng so với năm 2019… Các 
doanh nghiệp BĐS tạm ngừng kinh doanh tăng 94,1% so với năm 2019 và 200 sàn hoạt động cầm chừng, 
gần 80% sàn tạm ngừng giao dịch...

Sáng ngày 12/6/2020, tại Hội thảo “Giải pháp phục 
hồi thị trường bất động sản hậu Covid-19”, đại diện cơ 
quan quản lý Nhà nước và các chuyên gia đã cùng đưa 
ra nhiều đề xuất, giải pháp nhằm hỗ trợ thị trường BĐS 
vượt qua giai đoạn khó khăn hậu Covid-19. Hầu hết các 
kiến nghị tập trung vào các lĩnh vực tín dụng, thuế, thủ 
tục hành chính, Luật Đất đai… nhằm đưa ra những đánh 
giá khách quan toàn cảnh bức tranh thị trường BĐS 

Việt Nam hậu COVID-19, thách thức cũng như thời cơ 
để kịp thời đưa ra chính sách khuyến khích phát triển 
phục vụ ngành công nghiệp du lịch, BĐS tạo nguồn 
thu cho quốc gia, hoặc cảnh báo những nguy cơ nếu 
có. Bên cạnh đó, các tham luận đồng thời tập trung nêu 
bật thực trạng tình hình các doanh nghiệp BĐS nửa đầu 
năm 2020; cơ chế chính sách kích cầu kinh tế tác động 
đến thị trường BĐS như giảm thuế, giảm lãi suất ngân 
hàng, giãn nợ, khoanh nợ, hạn chế thanh tra, kiểm toán, 
thúc đẩy đầu tư công, gia hạn giấy phép và tiến độ dự 
án chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19; dòng vốn lãi suất 
thấp từ ngân hàng vào kênh BĐS; BĐS công nghiệp Việt 
Nam đón xu thế dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, 
cơ hội bứt phá cho BĐS nghỉ dưỡng và BĐS đất nền các 
tỉnh trong dài hạn; sự thích ứng, chiến lược của doanh 
nghiệp và sự khác biệt của dự án mới sau COVID-19. Bên 
cạnh các tham luận là toạ đàm về các kịch bản và giải 
pháp phục hồi thị trường BĐS nửa cuối năm 2020.
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Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh: 
Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ 

kịp thời người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn

Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ 
kịp thời người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn như 
giảm 15% tiền thuê đất do Nhà nước cho thuê đất; Giảm lãi 
suất cho doanh nghiệp, đất đai, thuế… Bên cạnh đó, thời 
gian qua, Bộ Xây dựng đã tham mưu đề xuất các giải pháp 
tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS như sau:

Nhóm giải pháp cấp bách: Thúc đẩy phát triển nhà ở 
xã hội, theo đó, Chính phủ có Nghị quyết 41 cấp thêm 
vốn cho phát triển nhà ở xã hội… Chính phủ giao Bộ Xây 
dựng chủ trì phối hợp các địa phương rà soát các danh 
mục nhà ở xã hội trên cả nước, nhà ở công nhân các khu 
công nghiệp để ngân hàng cho vay trong năm 2020. 

Đồng thời nghiên cứu sửa đổi Nghị định 100/NĐ-CP. Bộ 
đang tiến hành làm rõ nội dung quy định, cải cách thủ tục 
để người dân và doanh nghiệp dễ thực hiện từ xác định 
quỹ đất, lựa chọn chủ đầu tư…

Nhóm giải pháp khuyến khích phát triển nhà ở thương 
mại giá thấp cũng được Bộ Xây dựng đề xuất. Đó là các 
chung cư có diện tích căn hộ nhỏ hơn 70m2, giá bán dưới 
20 triệu/m2. Trong đó, Chính phủ giao Bộ Xây dựng trình 
Chính phủ để ban hành Nghị quyết từ chính sách xác định 
quỹ đất, chủ đầu tư, nguồn vốn hỗ trợ. Gói này hỗ trợ phát 
hành trái phiếu. Bộ đang xây dựng dự thảo Nghị định, sớm 
trình Chính phủ trong quý III/2020. Đồng thời cải cách thủ 
tục hành chính để dự án thực hiện nhanh, dễ dàng hơn. 
Miễn cấp phép với dự án được thẩm định thiết kế kỹ thuật, 
thiết kế cơ sở… Bộ được sự ủy quyền của Thủ tướng đã 
báo cáo Quốc hội, nội dung được Quốc hội thông qua sẽ 
có hiệu lực ngay.

Về giải pháp lâu dài, việc chồng chéo các quy định 
của pháp luật được rà soát liên quan đến hoạt động đầu 
tư và kinh doanh BĐS; sửa đổi thủ tục rõ ràng, thuận 
tiện hơn. Bộ Xây dựng được Chính phủ giao sửa đổi Luật 
Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản để đảm bảo tính 
đồng bộ và cải cách thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, Bộ 
Xây dựng đồng bộ sửa đổi Nghị định và Thông tư hướng 
dẫn liên quan, hợp nhất thành một Nghị định và Thông 
tư hướng dẫn, giúp người dân và doanh nghiệp thực 
hiện thuận lợi.

Ông Nguyễn Mạnh Hà - Phó Chủ tịch Hiệp hội 
Bất động sản Việt Nam (VNREA):

 Cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc thực thi các Chỉ thị, 
giải pháp của Chính phủ

Thị trường BĐS Việt Nam có nhiều thay đổi. Sau giai 
đoạn tăng trưởng liên tục (từ năm 2014 đến năm 2019), thị 
trường có xu hướng chững lại ở một số phân khúc; Nguồn 
lực tài chính cho đầu tư các dự án BĐS chưa đa dạng và bền 
vững; Hiện hoạt động đầu tư xây dựng chịu sự điều chỉnh 
của khoảng 12 Luật khác nhau và hàng trăm Nghị định, Nghị 
quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thông tư hướng 
dẫn của các Bộ, ngành.

Thời gian vừa qua, tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 
như tồn kho BĐS vẫn nhiều đặc biệt là BĐS cao cấp. Các dự 
án chưa thể khai thác như condotel, du lịch nghỉ dưỡng… 
đã hoàn thiện nhưng chưa có khách nên không dám mở 
cửa. Chính phủ, các Bộ ngành đã kịp thời ban hành nhiều chỉ 
đạo, Chỉ thị văn bản hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó. Doanh 
nghiệp BĐS rất may mắn giai đoạn này được hỗ trợ tích cực, 
ngày càng khẳng định được tầm quan trọng của các doanh 
nghiệp kinh doanh BĐS.

Những giải pháp đó mới là tạo niềm tin, còn để tiếp cận thật 
thì thực tế nhiều doanh nghiệp báo cáo là chưa được tiếp cận. 

Trong khi cuộc sống vận hành từng ngày nên phải tiếp tục đẩy 
mạnh hơn nữa việc thực thi các Chỉ thị giải pháp của Chính phủ.

Doanh nghiệp BĐS tập trung kiến nghị các vấn đề sau: 
Tài chính tín dụng, các vấn đề đã được xử lý nhưng chưa triệt 
để, thứ nhất về cơ cấu thời hạn trả nợ gốc và lãi theo Nghị 
quyết 41, thời gian trả nợ cần thời gian cụ thể và rõ ràng 
hơn. Đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng. Gia 
hạn thời hạn nộp thuế doanh nghiệp. Miễn thuế thu nhập 
doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng trong thời gian có dịch 
Covid-19; giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp và 50% 

Ông Nguyễn Mạnh Hà - Phó Chủ tịch
Hiệp hội Bất động sản Việt Nam
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thuế giá trị gia tăng trong thời hạn 01 năm sau khi dịch bệnh 
Covid-19 được kiểm soát.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định liên quan đến 
hoạt động đầu tư, kinh doanh BĐS để bảo đảm sự đồng bộ, 
thống nhất trong hệ thống pháp luật như: Sửa đổi Luật Đất 
đai, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Bảo vệ môi trường, Luật 
Xây dựng... về các quy định liên quan đến trình tự, thủ tục 
thực hiện quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa 
chọn chủ đầu tư, giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất, 
xác định chế độ sử dụng đất, về chuyển nhượng, về cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất.

Về thể chế: Thực hiện miễn Giấy phép xây dựng đối với 
các công trình của dự án đầu tư thuộc khu vực đã được phê 
duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Tạm hoãn thực hiện việc ký 
quỹ các dự án đầu tư đến hết năm 2020. Nghiên cứu, xây 
dựng Nghị quyết của Chính phủ về khuyến khích phát triển 
nhà ở thương mại giá thấp để bán với tiêu chuẩn thiết kế căn 
hộ khép kín. Tạm hoãn việc ký quỹ dự án đầu tư năm 2020. 

Hiện tại đấu thầu rất cần và chỉ định cũng tốt nhưng nên đấu 
giá thành đất đã đầy đủ hạ tầng, ai giá thấp thì trúng. Nếu chỉ 
định thầu ở địa phương thường ngại, vướng nên chăng cần 
có hướng dẫn nhanh về lựa chọn chủ đầu tư với nhà ở xã hội.

Chính phủ yêu cầu các địa phương hoàn thành rà soát 
thủ tục pháp lý đối với các dự án BĐS. Đề nghị Chính phủ 
ban hành cơ chế và pháp lý thúc đẩy các dự án được triển 
khai nhanh hơn. 

Ông Cấn Văn Lực – Chuyên gia Kinh tế trưởng   
Ngân hàng BIDV - Thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách 
tài chính tiền tệ quốc gia: 

Một số giải pháp phục hồi thị trường bất động sản 
sau dịch Covid-19

Mặc dù quá trình đô thị hóa vẫn diễn ra nhưng khâu thiết 
kế và đầu tư cơ sở hạ tầng thành phố thông minh sẽ khác đi. 
Đầu tư công, đầu tư y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng được đẩy 
mạnh bất động sản phát triển. Xu thế số hóa, minh bạch hóa 
thị trường bất động sản là tất yếu. Có 3 phân khúc khó khăn 
hơn như mặt bằng bán lẻ, văn phòng cho thuê, BĐS du lịch 
nghỉ dưỡng và biệt thự liền kề tiêu thụ khó khăn. 3 lĩnh vực 
sáng sủa hơn như BĐS logistic; BĐS nhà ở với mô hình nhà 
ở gia đình đa hệ, nhà ở cấp trung và thấp hơn, thay đổi thiết 

kế nhà ở sinh viên…; BĐS công nghiệp khả quan với yêu cầu 
đất sạch và kèm môi trường đảm bảo.

Một số giải pháp hồi phục thị trường BĐS: Thực hiện 
nhanh và hiệu quả, quyết liệt hơn các gói hỗ trợ; Phát huy, 
khai thác 6 động lực tăng trưởng thay thế bổ sung như thúc 
đẩy xuất khẩu các thị trường tiềm năng; quyết liệt đẩy nhanh 
giải ngân đầu tư công; thúc đẩy đầu tư tư nhân; tận dụng cơ 
hội thu hút có sàng lọc đầu tư nước ngoài; kích cầu tiêu dùng 
nội địa; phát triển kinh tế số, kinh doanh số và Chính phủ điện 
tử. Đẩy mạnh cải thiện thực chất môi trường đầu tư – kinh 
doanh nhất là cải cách thủ tục hành chính. Tháo gỡ rào cản 
pháp lý, quy trình, đồng thời thúc đẩy nhu cầu về nhà ở...

Tiếp tục hoàn thiện thể chế liên quan đến BĐS; đề án 
chiến lược quản lý và phát triển thị trường BĐS; bài toán 
quy hoạch; ứng dụng công nghệ thông tin - BĐS số; thiết 
chế quản lý và nguồn nhân lực vận hành thị trường BĐS.

Đối với doanh nghiệp, Hiệp hội BĐS cần thực hiện các 
giải pháp sau: Thực hiện mô hình 3 Rs: Respond (ứng phó 
với đại dịch), Ricover (phục hồi), Re-invent (đổi mới sáng 
tạo trong mô hình/ chiến lược kinh doanh) + 2Rs khác: 
Restructure (tái cơ cấu) và Resilience (khả năng chống chịu 
cú sốc bên ngoài). Doanh nghiệp tập trung 4 thứ là người 
lao động; quản lý tài chính; khách hàng và đối tác. Xây 
dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh số; tăng cường 
kết nối, xác lập và chủ động định vị trong chuỗi giá trị… 
Trong đó, con người và công nghệ là 2 đột phá chiến lược.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 
THỜI GIAN TỚI

Từ sau khi lệnh giãn cách xã hội được gỡ bỏ thì thị trường 
như bừng tỉnh, mọi hoạt động mua bán diễn ra sôi động. Có 
thể đơn cử như một số dự án: Vinhomes Ocean Park (trung 

bình bán 150 căn/tuần),  Sky Oasis - Ecopark (bán 800 căn 
xuyên dịch)...

Chia sẻ tại hội thảo, một số chuyên gia cho biết, thời gian 
qua các nhà đầu tư tham gia thị trường chia ra làm 2 loại chính: 
Chuyên nghiệp và bán chuyên. Các nhà đầu tư chuyên 
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