
 
 

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

 

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 

          Chương trình được tổ chức trực tuyến qua Zoom DĐDN; truyền hình 

trực tiếp trên Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp điện tử; Fanpage DĐDN; 

Kênh YouTube – DĐDN.TV.  

 

Ngày 22/3/2021, Thành ủy Hà Nội đã thống nhất về chủ trương đối với định hướng đồ án QHPK 

sông Hồng tại Thông báo số 180-TB/TU. Ngày 14/7/2021, Bộ NN&PTNT đã có văn bản số 

4409/BNN-PCTT góp ý về QHPK sông Hồng.  Hiện nay, Viện QHXD Hà Nội đang hoàn thiện 

hồ sơ để xin ý kiến Bộ Xây dựng theo quy định.  

Theo dự kiến, đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng sẽ được duyệt vào cuối năm nay. 

Dự thảo đồ án Quy hoạch phân khu đô thị hai bên sông Hồng được xem là mốc lịch sử quan 

trọng để Thủ đô hiện thực hóa giấc mơ “thành phố hai bên bờ sông Hồng”. Vấn đề đặt ra là làm 

sao từ quy hoạch phân khu trên bản vẽ đến thực địa là những công trình chất lượng, thuận thiên, 

hiện đại; đô thị xanh đáng sống mà vẫn giữ được đặc trưng của văn hóa sông Hồng… Đây cũng 

là bước tiến quan trọng, tạo điểm đột phá nhằm cải thiện, nâng tầm cảnh quan không gian và 

phát triển đô thị mới, văn minh, hiện đại hơn. 

Được sự chỉ đạo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tạp chí Diễn đàn 

Doanh nghiệp tổ chức Diễn đàn bất động sản trực tuyến: Hấp lực mới từ chuỗi đô thị ven 

sông Hồng. 

Diễn đàn sẽ mở ra các nội dung về: Hiện thực hoá Giấc mơ đô thị ven sông Hồng; Xu hướng lựa 

chọn không gian sống thay đổi sau dịch COVID-19; Bất động sản phía Đông Hà Nội trỗi dậy từ 

đồ án Quy hoạch đô thị sông Hồng và làn sóng di dân khỏi phố cổ; Tiềm năng từ các dự án phía 

Đông Hà Nội gắn với Quy hoạch đô thị sông Hồng. 



Đánh giá tác động tới thị trường bất động sản, KTS PHẠM THANH TÙNG - Ủy Viên Ban 

thường vụ, Chánh văn phòng TƯ Hội KTS Việt Nam cho biết: “Nhiều năm qua, Hà Nội đã ưu 

tiên phát triển nhanh thị trường bất động sản, nhưng lại rất thiếu đất dành cho không gian xanh, 

không gian công cộng, bãi đỗ xe...  

Đô thị sông Hồng là đồ án quy hoạch rất quan trọng, khi được phê duyệt sẽ có tính pháp lý, là cơ 

sở lập quy hoạch chi tiết, quy hoạch sử dụng đất hai bên bờ sông… Vì vậy, một quy hoạch chi 

tiết với thiết kế đô thị hiện đại, sáng tạo, thông minh và có bản sắc văn hóa cùng những chính 

sách phát triển minh bạch, tạo điều kiện trong đấu thầu sử dụng đất, trong đầu tư phát triển bất 

động sản, thu hút được các nhà đầu tư tiềm năng trong nước và quốc tế...” 

Trong khi đó, ông Hoàng Đình Khiêm – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kinh doanh và Phát triển 

địa ốc Vietstarland cũng cho rằng, trong quy hoạch đô thị sông Hồng, yếu tố nền tảng cốt lõi 

vững chắc nhất chính là hạ tầng giao thông. 

Theo quy hoạch phát triển giao thông Thủ đô Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ có 

10 cây cầu được xây mới và bổ sung qua sông Hồng, trong đó cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đang 

được triển khai sẽ mở thêm 4 làn lưu thông, tăng gấp đôi lưu lượng giao thông; Cầu Trần Hưng 

Đạo nối từ quận Long Biên sang trung tâm Hoàn Kiếm cũng vừa được phê duyệt phương án thiết 

kế. 

Kết hợp với nút giao thông Cổ Linh hiện đại đã thông tuyến với 4 tầng xe chạy, 6 đường dẫn kết 

nối thuận lợi các tuyến lưu thông huyết mạch Vành đai 3, Cổ Linh, cầu Thanh Trì, cao tốc Hà 

Nội – Hải Phòng, khơi thông việc di chuyển vào nội đô, góp phần giảm thiểu ùn tắc và góp phần 

phát triển kinh tế xã hội. Khi hạ tầng khu vực bứt phá mạnh mẽ thì giá trị BĐS cũng liên tục 

được tăng trưởng theo từng năm. 

 


