
DIỄN ĐÀN BẤT ĐỘNG SẢN TRỰC TUYẾN: 

HẤP LỰC MỚI TỪ CHUỖI ĐÔ THỊ VEN SÔNG HỒNG 

Thời gian: 13h30 – 17h30, thứ Năm, ngày 23/9/2021 

 

Kính thưa quý vị! 

Như chúng ta đã biết, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến mọi mặt 

của nền kinh tế thì thị trường bất động sản vẫn là một trong những điểm sáng khi 

nhiều doanh nghiệp trong ngành vẫn duy trì được hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

không ít doanh nghiệp niêm yết ghi nhận lợi nhuận đáng kể. 

Đây cũng được cho là thời điểm tốt để các doanh nghiệp bất động sản chuẩn bị đón 

dòng vốn chảy vào thị trường khi dịch được kiểm soát, đồng thời cũng sẵn sàn 

phương án thay đổi linh hoạt để ứng phó với thị trường bất định, linh hoạt trong 

việc đào tạo và cả mở bán trực tuyến vì dịch có thể quay trở lại bất cứ lúc nào. 

Thưa các doanh nghiệp, nhà đầu tư! 

Nhìn về dài hạn, bất động sản Việt Nam vẫn luôn là thị trường tiềm năng. Bởi bất 

động sản luôn là “nơi trú ẩn” tài sản vừa đảm bảo tính an toàn và sinh lời trong các 

thời kỳ khủng hoảng kinh tế, điều này thể hiện rất rõ thời gian qua khi so sánh mức 

độ ưu tiên đầu tư giữa bất động sản và các kênh khác. 

Thêm nữa, từ góc độ nguồn cung, có thể thấy, đại dịch COVID-19 là rủi ro nhưng 

cũng là cơ hội cho thị trường bất động sản. Theo số liệu mới cập nhật, mỗi năm Hà 

Nội và TP Hồ Chí Minh cần khoảng 140.000 căn nhà, tuy nhiên nguồn cung rất 

hạn chế từ năm 2019. Do đó, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã thay đổi chiến 

lược phát triển sản phẩm. Những đơn vị có nền tảng cơ bản tốt, danh mục sản 

phẩm đa dạng, hướng đến nhu cầu ở thực của người mua có nhiều cơ hội phát 

triển. 

Thưa các quý vị 

Đặc biệt, thị trường bất động sản sẽ tiếp tục nhận được nhiều xung lực phát triển 

mới từ một loạt nhân tố. 

Cụ thể, sự điều chỉnh nhiều thể chế về xây dựng và kinh doanh bất động sản, về cơ 

cấu cung - cầu và tăng cường áp dụng công nghệ tiếp thị, chính sách khuyến mại 

trong phân phối và khai thác sản phẩm bất động sản. 

Đặc biệt, việc kéo dài thời gian nộp thuế và giảm bớt gánh nặng các nghĩa vụ tài 

chính liên quan đến dịch COVID-19 đang được thực hiện cho cả năm 2020 - 2021 

cũng giúp ngân hàng và doanh nghiệp có thêm nguồn lực giá rẻ cho hỗ trợ tài 

chính trong kinh doanh bất động sản. 



Bên cạnh đó, năm 2021 đang là thời điểm lãi suất thấp nhất trong 15 năm qua. Lãi 

suất hạ luôn là xung lực tốt cho thị trường bất động sản do giúp giảm được chi phí 

vốn và điều kiện trả nợ, do đó các hộ gia đình, người trẻ sẽ thuận lợi để mua nhà 

hay đầu tư. 

Không những vậy, những vướng mắc liên quan đến pháp luật đất đai đã và đang 

được gỡ rối trong luật Đầu tư 2020 cũng như đề án sửa đổi toàn diện Luật đất đai 

2013 đang được tiến hành. Đặc biệt, Thủ tướng, các bộ, ngành, địa phương đã liên 

tục có những chỉ đạo quyết liệt để hỗ trợ hơn nữa các nhà đầu tư, các nhà phát triển 

bất động sản. 

Thưa các quý vị! 

Trên phạm vi quốc gia và địa phương đều đang chứng kiến nhiều động lực và 

quyết tâm triển khai các dạng đề án, dự án xây dựng hạ tầng cơ bản và phát triển 

bất động sản đa dạng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng và mục 

tiêu Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát 

triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025. 

Trong bối cảnh đó, vùng thủ đô Hà Nội, với vị trí địa kinh tế, địa chính trị quan 

trọng bậc nhất, là trung tâm của cả nước có thể nói là đầu tàu của thị trường bất 

động sản cả nước. Và đầu tàu ấy, sắp tới hứa hẹn sẽ tăng tốc mạnh mẽ hơn nữa khi 

rất nhiều doanh nghiệp nhà đầu tư lớn cả trong và ngoài nước đang rất kỳ vọng vào 

Đồ án quy hoạch phân khu đô khi sông Hồng được phê duyệt và ban hành. 

Hiện nay, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong vai trò là đại diện 

tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp vẫn ghi nhận được sự quan tâm của không ít 

doanh nghiệp cả trong và ngoài nước đến cơ hội triển khai các dự án đô thị ven 

sông Hồng. 

Với việc thành phố Hà Nội đang rất quyết tâm đẩy nhanh việc lập, phê duyệt quy 

hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tôi rất tin tưởng một khi được công bố, quy 

hoạch này sẽ là một trong những động lực mạnh mẽ thúc đẩy việc thu hút đầu tư, 

tiến tới hình thành chuỗi đô thị hiện đại, bền vững, để Hà Nội sẽ sớm có tên trong 

danh sách những thành phố ven sông đáng sống nhất khu vực và cả trên thế giới. 

Vì vậy, tôi tin tưởng rằng những ý kiến tại tọa đàm “Hấp lực mới từ chuỗi đô thị 

ven sông Hồng” sẽ góp phần chia sẻ nhiều hơn những thông tin tích cực về thị 

trường. 

Trân trọng cảm ơn và kính chúc quý vị sức khỏe và bình an! 


