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   Bất động sản hút vốn ngoại
Nhiều nhà đầu tư nước ngoài nhận định 
năm 2010 và những năm tiếp theo, Việt 
Nam vẫn là một địa chỉ đầu tư hấp dẫn. 
Trong đó, BĐS tiếp tục là kênh hấp thụ 
vốn ngoại rất lớn. Bằng chứng của nhận 
định trên là ngay từ đầu năm 2010, hàng 
loạt quỹ đầu tư nước ngoài đã bắt đầu lên 
phương án huy động vốn.
Giới chuyên gia kinh tế phân tích rằng để 
đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư trực 
tiếp từ nước ngoài (FDI) trong thời gian tới, 
ngoài việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu 
tư để “kéo” các dự án nhỏ, phải tìm cách 
giải ngân nguồn vốn hàng chục tỉ USD từ 
những dự án đã được cấp phép cách nay 
2-3 năm. Nhìn lại số vốn FDI giải ngân trong 
năm 2009 tại TP.HCM, có thể thấy chủ yếu 
là các dự án nhỏ; trong năm 2010, TP mong 
đợi những dự án BĐS đã được cấp phép 2-3 
năm trước sẽ được giải ngân mạnh.
Những dự án “tỉ đô” này, do triển khai trên 
hàng ngàn ha đất nên mất rất nhiều thời 
gian cho đền bù, giải phóng mặt bằng. Bên 
cạnh đó, thị trường BĐS im ắng và giá cho 
thuê văn phòng tuột dốc là những nguyên 
nhân chính khiến nhà đầu tư trì hoãn triển 
khai.
Những tháng đầu năm 2010 có nhiều tín 
hiệu lạc quan hơn khi chủ đầu tư một số dự 
án lớn cam kết đẩy nhanh tiến độ hoặc bắt 
đầu khởi công trong quý I.
Ở TP.HCM, chủ đầu tư dự án Trung tâm 
Tài chính Việt Nam với tổng vốn 930 triệu 
USD là Tập đoàn Berjaya (Malaysia) rục rịch 
khởi công ngay sau Tết Canh Dần. Ngoài 
ra, trong năm nay, thành phố sẽ cấp giấy 
chứng nhận đầu tư cho các dự án là khu 
đất công trường Lam Sơn - Hai Bà Trưng 
- Đông Du (300 triệu USD), dự án của Tập 
đoàn Lotte (2 tỉ USD) và của Capital Group 
(2 tỉ USD).
Đại diện Tập đoàn Winvest Investment (Mỹ) 

tại Việt Nam cũng cho biết vừa ký xong 
các hợp đồng san lấp mặt bằng 40 ha đất 
đầu tiên được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao 
để chuẩn bị khởi công dự án trong tháng 
3/2010. Dự án khu du lịch giải trí đa năng 
lớn bậc nhất TP.Vũng Tàu này đã phải dời 
kế hoạch khởi công nhiều lần vì mặt bằng 
không được giao đúng tiến độ.

(Phương Trang)

   Nhiều dự án tại TP.HCM được 
tăng giá bồi thường
Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt 
bằng thi công các dự án hạ tầng, UBND 
TP.HCM vừa chấp thuận điều chỉnh, bổ 
sung đơn giá đất ở bồi thường, hỗ trợ trong 
một số dự án trên địa bàn TP.HCM như: dự 
án Đầu tư cải tạo tuyến mương Nhật Bản 
(P.2, Q.Tân Bình); Nâng cấp cơ sở hạ tầng 
cấp 3 các khu dân cư thu nhập thấp ngoài 
lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm (Q.Bình Tân) và 
Đầu tư mở rộng Xa lộ Hà Nội (Q.9).
Dự án Cải tạo mương Nhật Bản, điều chỉnh 
đơn giá đất ở mặt tiền đường Bạch Đằng 1 
lên 30 triệu đồng/m², mặt tiền đường Bạch 
Đằng 2 lên 32,2 triệu đồng/m²; bổ sung các 
hẻm trên 2 đường này với giá từ 10,304 - 21 
triệu đồng/m² tùy loại.
Dự án Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3, bồi 
thường bổ sung đơn giá đất ở mặt tiền 
đường Phan Anh (P.Bình Trị Đông) là 17,8 
triệu đồng/m².
Đối với dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội, điều 
chỉnh đơn giá đất ở mặt tiền Xa lộ Hà Nội, 
đoạn từ cầu Rạch Chiếc đến ngã tư Thủ Đức 
lên 18,65 triệu đồng/m², đoạn từ ngã tư 
Thủ Đức đến ranh tỉnh Bình Dương lên 14,6 
triệu đồng/m². Đơn giá đất ở tại các hẻm 
thuộc Xa lộ Hà Nội được điều chỉnh từ 5,51 
- 11,6 triệu đồng/m². Bổ sung đơn giá đất 
ở các cấp hẻm còn lại của Xa lộ Hà Nội từ 
4,68 - 7,2 triệu đồng/m²…
Ngoài ra, UBND TP.HCM đã chấp thuận 

khung giá bồi thường đối với dự án Đầu 
tư xây dựng nhà ở tại P.7 (Q.8) từ 5,1 triệu 
đồng/m² đến 10,3 triệu đồng/m²; dự án 
Xây mới Trường Mầm non phường Bình Trị 
Đông (Q.Bình Tân) từ 7 triệu đồng/m² đến 
13 triệu đồng/m²; dự án Đầu tư xây dựng 
Trung tâm lưu thông hàng hóa 1 - khu E - 
Nam TP.HCM (Q.8) từ 5,1 triệu đồng/m² đến 
8,1 triệu đồng/m².
Cũng về vấn đề tăng giá bồi thường giải 
phóng mặt bằng, UBND TP.HCM vừa đồng ý 
đề xuất của UBND Q.Thủ Đức về giải quyết 
khiếu nại của các hộ dân thuộc dự án nút 
giao thông Gò Dưa. Theo đó, UBND TP sẽ 
hỗ trợ thêm (ngoài tiền bồi thường, hỗ trợ 
theo phương án được duyệt năm 2003 và 
năm 2006) cho số hộ dân được bồi thường, 
hỗ trợ đất bị thu hồi bằng đơn giá 4.854.800 
đồng/m2. Chính sách hỗ trợ mới không phụ 
thuộc vào vị trí, tuyến đường tại dự án và 
chỉ áp dụng cho đất ở, không áp dụng cho 
đất nông nghiệp xen cài trong khu dân cư, 
đất mồ mả cũng như đất không đủ điều 
kiện bồi thường. Theo tính toán, có khoảng 
254 hộ sẽ được hưởng hỗ trợ thêm theo 
chính sách mới nói trên với số tiền ước hơn 
100 tỉ đồng.

(L.Hương)

  Giá thuê văn phòng ở TP.HCM và 
Đà Nẵng giảm
Theo số liệu điều tra nghiên cứu của Công 
ty Cushman & Wakefield vừa công bố, 
TP.HCM là nơi giá cho thuê văn phòng giảm 
mạnh nhất ở khu vực châu Á.
Trong đó, giá thuê văn phòng tại một số 
tòa nhà thuộc khu vực trung tâm TP.HCM 
đã giảm gần 53% so với lúc đỉnh điểm, hiện 
nhiều tòa nhà mới xây dựng xong để cho 
thuê vẫn chưa khai thác hết diện tích.
Tính đến hết tháng 01/2010, thị trường 
văn phòng cho thuê ở TP.HCM có 6 tòa nhà 
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hạng A và 31 hạng B với diện 
tích sàn là 475.000 m². Hiện giá 
thuê văn phòng hạng A đang 
trong khoảng từ 55 - 60 USD/m2/
tháng, còn hạng B vào khoảng 
30 USD/m2/tháng.
Tại TP. Đà Nẵng, trong quý 
IV/2009, giá thuê văn phòng dao 
động trong khoảng từ 5 – 17 
USD/m2/tháng. Giá thuê trung 
bình đã giảm nhẹ so với quý 
III/2009 trong đó giá thuê cao 
nhất thuộc về các cao ốc lớn như 
Indochina Riverside Tower và Đà 
Nẵng Software Park là 17 USD/m2/tháng.
Các chuyên gia cho rằng do suy giảm kinh 
tế toàn cầu nên thị trường cho thuê văn 
phòng trong năm nay cũng sẽ có nhiều 
biến động và giá sẽ theo chiều hướng tiếp 
tục giảm. 

(Hồng Duyên)

  Đất tăng giá theo Hầm Thủ 
Thiêm
Giá đất nền tại Q.2, TP.HCM đã tăng thêm 
từ 200.000 đồng/m² đến hơn 1 triệu đồng/
m² so với tháng 2/2010. Tuy nhiên, sau một 
thời gian liên tục tăng, những ngày qua đã 
có dấu hiệu đứng trở lại.
Việc các dự án Thạnh Mỹ Lợi thu hút khách 
hàng là do nếu hầm Thủ Thiêm thuộc dự 
án đại lộ Đông Tây sắp hoàn thành. Theo 
các chuyên gia địa ốc, so sánh về vị trí thì từ 
trung tâm thành phố đến dự án ở Thạnh Mỹ 
Lợi và dự án An Phú – An Khánh là ngang 
nhau. Nhưng nếu tuyến đường Đông Tây 
hoàn thành thì Thạnh Mỹ Lợi sẽ có ưu thế 
hơn. Bởi giao thông của Đông Tây thuận 
lợi hơn hướng xa lộ Hà Nội. Nếu xem xét 
về mặt đầu tư, giá đất dự án An Phú – An 
Khánh hiện đều cao, trong khi ở Thạnh Mỹ 
Lợi vẫn có những khu đất giá còn “mềm”.
Hiện nay, giá thấp nhất không dưới 25 triệu 
đồng/m2, nhưng không phải muốn mua là 
có ngay. Nhiều chuyên gia dự báo khi hầm 
Thủ Thiêm đi vào hoạt động chắc chắn giá 
nhà đất ở quận 2 sẽ tăng nữa, bởi việc giao 
thông từ trung tâm thành phố qua khu vực 
này rất dễ dàng và thuận lợi.

(MN)

  Chung cư Hà Nội xuống giá
Ngay sau sự kiện cháy tòa nhà JSC 34 Licogi 
trên đường Lê Văn Lương, thị trường căn 
hộ để ở đã có dấu hiệu xuống giá. 
Hiện căn hộ tại nhiều khu vực khác trên 
địa bàn thành phố, như: khu đô thị Trung 
Hòa Nhân Chính, khu đô thị Nam Trung 
Yên, khu đô thị Văn Quán… giá đều chững 
lại và các giao dịch đã không còn sôi động 

như trước.
Theo khẳng định của nhiều chuyên gia 
BĐS, tâm lý nhà đầu tư trong thời điểm này 
không mấy mặn mà với thị trường căn hộ. 
Bởi thứ nhất, nó sẽ không được kinh doanh 
làm văn phòng. Thứ hai, qua sự kiện cháy 
chung cư 34 JSC Lê Văn Lương, người mua 
nhà thấy việc ở chung cư giờ quá nguy 
hiểm. Với nhà đầu tư, nếu đầu tư vào thị 
trường này thì sau này cũng rất khó bán. 
Chính vì vậy, thị trường căn hộ tại Hà Nội 
đang và sẽ có những điều chỉnh rõ nét 
trong thời gian tới.

 (Hương Giang)
 
  Khả quan thị trường BĐS nghỉ 
dưỡng
 Hàng chục dự án BĐS nghỉ dưỡng được 
các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai 
trong năm 2010 chứng tỏ triển vọng kinh 
doanh hết sức khả quan tại thị trường này.
Tại Đà Nẵng, nhiều dự án lớn như Khu nghỉ 
dưỡng Life Resort; Biệt thự nghỉ dưỡng The 
Cham và The Ocean Villas, Hyatt Regency 
Danang Resort & Spa… đang được các chủ 
đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai và bán 
hàng.
Không rộn ràng bằng Đà Nẵng, nhưng các 
chủ đầu tư khác ở cả 2 miền Nam – Bắc 
cũng nhanh chóng thực hiện các dự án 
BĐS nghỉ dưỡng. Ở khu vực phía Nam, có 
thể kể tên hàng loạt dự án biệt thự du lịch 
nghỉ dưỡng có quy mô  khá hoành tráng 
của mình như: Sanctuary Hồ Tràm, Laguna 
Long Hải, Evason Hideaway Côn Đảo (Vũng 
Tàu), Long Thành Golf (Đồng Nai) đã được 
trình làng theo mô hình du lịch kết hợp với 
nhà nghỉ dưỡng. Tại miền Bắc, các dự án 
Tuần Châu Residences, Ngọc Vừng (Quảng 
Ninh), Sông Giá Resort & Spa, Khu đô thị 
Cái Giá - Cát Bà (Hải Phòng)... đang được 
đẩy nhanh tiến độ và bán hàng trong năm 
nay.
Hiện nay trên thế giới, những người già 
ở các quốc gia phát triển, hưu trí cao, khí 
hậu lạnh có xu hướng chuyển đến những 

nước có chi phí thấp hơn để tránh đông. 
Đây cũng là cơ hội tăng thêm thu nhập cho 
những chủ căn hộ nghỉ dưỡng tại các nước 
nhiệt đới. Nhiều nhà đầu tư tại các quốc 
gia có nền kinh tế phát triển như Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Australia hay các ông vua 
dầu mỏ đến từ Ả Rập cũng quan tâm đến 
những dự án này.
Với sự thay đổi nhanh chóng của đời sống 
kinh tế và cơ sở hạ tầng giao thông từng 
bước được cải thiện, những vùng biển đẹp 
của Việt Nam như Hạ Long, Cát Bà, Đà Nẵng, 
Phan Thiết, Nha Trang, Khánh Hoà, Côn 
Đảo… đang dần trở thành thiên đường 
cho các khu biệt thự nghỉ dưỡng. Với tổng 
vốn đầu tư dự kiến đổ vào các dự án này 
lên đến hàng chục tỷ USD, các nhà đầu tư 
chắc chắn nhìn thấy triển vọng kinh doanh 
hết sức khả quan tại thị trường này.

(Tổng hợp)

   Bốc thăm nền đất khu dân cư 
dịch vụ Tân Bình
Ngày 20/3/2010, Sàn giao dịch BĐS 
Sacomreal-S đã tổ chức bốc thăm chọn vị 
trí nền dự án khu dân cư dịch vụ Tân Bình, 
thuộc huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Tổng số nền thuộc dự án là 233 nền. Trong 
đợt bán hàng này, Sacomreal-S chỉ mới 
phân phối 46 nền thuộc khu IV 5D song đã 
thu hút gần 200 khách hàng đến tham dự 
buổi bốc thăm chọn vị trí. Đất nền khu IV 
5D có giá bán từ 2,45 – 2,7 triệu đồng/m2 

với diện tích 100 m2 nền thường và 128 m2 

nền góc.
Trong thời gian tới, Sacomreal-S sẽ tiếp tục 
mở bán các sản phẩm thuộc dự án khu dân 
cư dịch vụ Tân Bình và dự án khu dân cư 
trung tâm hành chính Dĩ An. 

(Theo Sacomreal)
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Ngày 11/1/2010, Bộ Tài chính đã 
ban hành Thông tư 02/2010/
TT-BTC hướng dẫn bổ sung 

Thông tư 84/2008/TT-BTC và Nghị 
định 100/2008/NĐ-CP về Luật thuế thu 
nhập cá nhân. 
Theo đó, hai phương án tính thuế TNCN 
đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS 
được hướng dẫn chi tiết tại điều 5 
thông tư mới. 
Cụ thể, mức thuế suất 25% (tính trên 
thu nhập chịu thuế) được áp dụng 
trong các trường hợp: giá chuyển 
nhượng BĐS ghi trên hợp đồng và 
trên tờ khai thuế không thấp hơn giá 
do UBND cấp tỉnh quy định (đối với 
quyền sử dụng đất); hoặc không thấp 
hơn giá tính lệ phí trước bạ do UBND 
tỉnh quy định (đối với nhà và các công 
trình xây dựng) tại thời điểm hợp đồng 
chuyển nhượng có hiệu lực. Để chứng 
minh giá mua và các chi phí liên quan 
(chi phí cấp quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà, chi phí cải tạo nhà đất, chi 
phí xây dựng…) người nộp thuế phải 
có chứng từ hợp pháp để chứng minh 
giá mua và các chi phí liên quan được 
kê khai là đúng...
Đối với cá nhân chuyển nhượng hợp 
đồng góp vốn, để có quyền mua nền 

nhà, căn hộ, giá mua được xác định căn 
cứ vào chứng từ nộp tiền góp vốn và 
những hóa đơn, chứng từ khác chứng 
minh chi phí liên quan. Riêng trường 
hợp mới chỉ góp một phần vốn (chưa 
nộp đủ số tiền theo hợp đồng), giá 
mua được xác định là: Giá mua = Tổng 
số vốn phải góp theo hợp đồng - Phần 
vốn góp còn thiếu + các chi phí liên 
quan.
Trường hợp người nộp thuế kê khai giá 
mua và chi phí liên quan nhưng không 
có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng 
minh giá mua và chi phí hoặc có kèm 
theo hóa đơn, chứng từ nhưng qua 
kiểm tra cơ quan thuế phát hiện có hóa 
đơn, chứng từ không hợp pháp, không 
hợp lệ thì vẫn áp dụng thuế suất 2% 
trên giá chuyển nhượng.
Việc miễn thuế thu 
nhập cá nhân theo 
quy định chỉ áp dụng 
đối với cá nhân chuyển 
nhượng nhà ở, đất ở 
duy nhất mà nhà ở, đất 
ở này đã được cơ quan 
quản lý nhà nước cấp 
giấy chứng nhận quyền 
sở hữu hoặc quyền sử 
dụng. Do đó nếu cá 

nhân chưa có nhà, đất ở khác, nay chuyển 
nhượng hợp đồng góp vốn thì cũng không 
được miễn thuế thu nhập cá nhân. Với trường 
hợp nhận thừa kế, quà tặng là hợp đồng góp 
vốn để có quyền mua nền nhà, căn hộ cũng 
không được miễn thuế thu nhập cá nhân.
Cục Thuế TP.HCM sẽ căn cứ tình hình thực tế 
để xem xét có thể ủy nhiệm cho một số tổ 
chức kinh doanh nhà, kinh doanh hạ tầng (kể 
cả sàn giao dịch BĐS) thu thay thuế thu nhập 
cá nhân. Do vậy, tới đây người dân có thể nộp 
thuế tại các đơn vị này thay vì phải đến các 
cơ quan thuế. Trình tự, thủ tục ủy nhiệm thu, 
kinh phí ủy nhiệm thu được thực hiện theo 
quy định của Luật quản lý thuế.
Thủ tục kê khai nộp thuế tại sàn BĐS hay tại 
chủ đầu tư cũng tương tự trường hợp kê khai 
nộp tại cơ quan thuế. Theo quy định của Bộ 
luật dân sự, hợp đồng chuyển nhượng BĐS 
đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc 
quyền sử dụng hợp pháp do cơ quan quản 
lý nhà nước có thẩm quyền cấp phải có công 
chứng.
Riêng trường hợp chuyển nhượng hợp đồng 
góp vốn, hợp đồng mua nền nhà, mua căn hộ 
nếu pháp luật quy định phải được tổ chức, cá 
nhân xây dựng, kinh doanh nhà chấp thuận 
chuyển nhượng và đã được chấp thuận thì 
không cần qua thủ tục công chứng.
Đối với trường hợp người sử dụng đất do 
nhận chuyển nhượng (không phải là hợp 
đồng góp vốn hưởng quyền mua nền nhà, 
căn hộ) trước ngày 01/01/2009 nay nộp hồ 
sơ hợp lệ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền chấp thuận cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất chỉ truy thu một lần thuế 
thu nhập cá nhân của lần chuyển nhượng 
cuối cùng. Các lần chuyển nhượng trước đó 
không thực hiện truy thu thuế.
Từ ngày 01/01/2009 nếu chuyển nhượng 
BĐS (không phải là hợp đồng góp vốn hưởng 
quyền mua nền nhà, căn hộ) có hợp đồng có 
công chứng hoặc không có hợp đồng, chỉ có 
giấy tờ viết tay đều phải nộp thuế thu nhập 
cá nhân cho từng lần chuyển nhượng.

(Lan Hương)

Thuế Thu nhập cá nhân khi 
chuyển nhượng bấT động sản
Thu hẹp diện được miễn Thuế

Trường hợp cơ quan thuế ủy nhiệm cho tổ chức, cá nhân kinh 
doanh BĐS thu thuế

Hai bên mua/bán Chủ dự án

Làm hợp đồng (không 
yêu cầu công chứng)

Kê khai, nộp thuế thay + làm thủ tục sang tên

Trường hợp cơ quan thuế trực tiếp thu

Hai bên mua/bán Chi cục thuế (nơi 
có BĐS) Chủ dự án

Làm hợp đồng (không 
yêu cầu công chứng) Kê khai, nộp thuế

Làm thủ tục sang tên (hồ sơ 
theo quy định của chủ đầu 

tư + chứng từ nộp thuế)
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Nhằm hạn chế tình trạng nhiều 
dự án kinh tế “núp bóng” chính 
quyền thu hồi đất tràn lan sai 

quy định, UBND TP Hà Nội đã ban hành 
quy định về thu hồi đất, giao đất, cho 
thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 
để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở 
nông thôn tại điểm dân cư nông thôn 
trên địa bàn Hà Nội. Quy định này được 
áp dụng từ ngày 28/1/2010.
Nhà nước sẽ không ban hành quyết 
định thu hồi đất để sử dụng vào mục 
đích phát triển kinh tế trong các trường 
hợp sử dụng đất không thuộc lĩnh vực 
sau: 

 Xây dựng các khu công nghiệp, khu 
công nghệ cao, khu kinh tế; các dự án 
kinh tế quan trọng do Thủ tướng Chính 
phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

 Dự án đầu tư có nguồn vốn hỗ trợ 
phát triển chính thức (ODA), dự án sử 
dụng 100% vốn đầu tư nước ngoài đã 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
duyệt hoặc cấp giấy chứng nhận đầu 
tư mà dự án đó không thể đầu tư trong 
khu công nghiệp, khu công nghệ cao, 
khu kinh tế.

 Các dự án thăm dò, khai thác khoáng 
sản.

 Sử dụng đất để làm mặt bằng di dời 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ 
theo yêu cầu bảo vệ môi trường hoặc 
theo quy hoạch mà không thể bố trí 
vào khu công nghiệp, khu công nghệ 
cao, khu kinh tế. 

 Các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng phục 
vụ công cộng, dự án khu dân cư, trung 
tâm thương mại, khách sạn cao cấp. 

 Dự án chủ đầu tư được lựa chọn 
thông qua đấu thầu thực hiện dự án có 
sử dụng đất theo quy hoạch.
Bên cạnh đó, các dự án thuộc phạm vi 
trên nhưng chủ đầu tư tự thỏa thuận 
nhận chuyển nhượng hoặc góp vốn 
bằng quyền sử dụng đất của người 
đang sử dụng đất Nhà nước cũng 
không ban hành quyết định thu hồi 
đất. Tuy nhiên, những trường hợp 
nhận chuyển nhượng hoặc nhận góp 
vốn bằng quyền sử dụng đất để thực 
hiện dự án mà làm thay đổi mục đích 
sử dụng đất thì phải thực hiện thủ tục 
chuyển mục đích sử dụng đất.

Các trường hợp thu hồi đất để thực 
hiện các dự án khu dân cư, trung tâm 
thương mại, khách sạn cao cấp phải 
được thể hiện trong quy hoạch sử 
dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây 
dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền phê duyệt và được chủ 
tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà 
Nội phê duyệt chủ trương đầu tư đối 
với từng dự án.
Việc giao đất cho thuê đất để thực hiện 
các dự án phát triển kinh tế chỉ được 
tiến hành sau khi Nhà nước đã thu hồi 
một phần hoặc toàn bộ diện tích đất 
quy hoạch mở rộng khu đô thị hiện có 
hoặc quy hoạch xây dựng khu đô thị 
mới.
Hạn mức và điều kiện giao đất xây dựng 
nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông 
thôn cũng được quy định cụ thể trong 
quyết định. Theo đó, hộ gia đình sản 
xuất nông nghiệp có hộ khẩu thường 
trú tại xã, có khó khăn về nhà ở do diện 
tích bình quân đất ở cho một hộ gia 
đình nhỏ hơn diện tích ở bình quân 
theo hạn mức tối đa giao đất ở mới cho 
một hộ gia đình; chưa được xét duyệt 
giao đất ở giãn dân nông thôn hoặc 
giao đất xây dựng nhà ở nông thôn tại 
điểm dân cư nông thôn lần nào.
Hộ gia đình có đông nhân khẩu (từ 8 
nhân khẩu trở lên) hoặc có hai cặp vợ 
chồng trở lên đang sử dụng nhà ở trên 
cùng một thửa đất ở, có khó khăn về 
nhà ở do diện tích bình quân đất ở cho 
một hộ gia đình nhỏ hơn diện tích đất 
ở bình quân theo hạn mức tối thiểu 
giao đất ở mới cho một hộ gia đình (4 
nhân khẩu); không đủ diện tích để tự 
tách hộ xây dựng nhà ở độc lập trên 
cùng thửa đất và trước đó gia đình 
chưa chuyển nhượng một phần thửa 
đất ở cho người khác.
Phụ nữ có khó khăn trong việc xây 
dựng gia đình, vẫn ở chung với bố mẹ 
đẻ hoặc anh, chị, em, nếu đã tách hộ và 
thật sự có nhu cầu về đất ở mà gia đình 
không còn đủ diện tích đất để xây dựng 
nhà ở thì có thể xem xét giải quyết giao 
đất ở nông thôn tại điểm dân cư nông 
thôn bằng 50% so với hạn mức đất ở/
hộ theo từng vùng.

(Theo VnEconomy)

Thông tư liên tịch số 5/2010/TTLT-BTNMT-BTC 
hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ 
chức, biên chế và cơ chế tài chính của Văn phòng 
đăng ký quyền sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và 
Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính ban hành, 
có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2010.
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (VPĐK) 
có chức năng tổ chức thực hiện đăng ký cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất (Giấy CNQSDĐ), 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 
đất. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập. Các số liệu 
địa chính làm cơ sở để cơ quan chức năng xác 
định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các 
loại thuế liên quan đến đất đai và tài sản gắn liền 
với đất là do VPĐK cung cấp.
Theo Thông tư, VPĐK cấp tỉnh (được thành lập ở 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) thuộc Sở 
Tài nguyên và Môi trường. VPĐK cấp huyện (được 
thành lập ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh) thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường.
VPĐK cấp tỉnh thực hiện các thủ tục về cấp Giấy 
CHQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất (gọi chung là giấy chứng nhận) trên 
địa bàn tỉnh đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài (trừ trường hợp 
được sở hữu nhà ở tại Việt Nam), tổ chức nước 
ngoài, cá nhân nước ngoài. VPĐK cấp tỉnh cũng 
có nhiệm vụ lập và quản lý toàn bộ hồ sơ địa 
chính đối với tất cả các thửa đất trên địa bàn cấp 
tỉnh, cấp hồ sơ địa chính cho VPĐK cấp huyện và 
UBND xã, phường, thị trấn...VPĐK cấp huyện thực 
hiện các thủ tục về cấp giấy chứng nhận trên địa 
bàn cấp huyện đối với hộ gia đình, cá nhân, người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà 
ở tại Việt Nam... Đồng thời, có nhiệm vụ lưu trữ, 
quản lý và chỉnh lý toàn bộ hồ sơ địa chính và cơ 
sở dữ liệu thuộc tính địa chính đối với tất cả các 
thửa đất trên địa bàn cấp huyện.

đơn vị Thực hiện Thủ 
Tục cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đấT & nhà ở

hà nội: ban hành 
quy định Thu hồi đấT
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Trái phiếu 
Kênh huy động vốn 

Tiềm năng

Tìm vốn - không phải chuyện đơn 
giản
Đến nay, thị trường vốn ở Việt Nam vẫn 
chưa phát triển được nhiều loại hình 
dịch vụ tài chính hỗ trợ cho lĩnh vực 
kinh doanh BĐS. Các chủ đầu tư BĐS 
chủ yếu huy động vốn từ ngân hàng. 
Tuy nhiên, từ khi thị trường BĐS chững 
lại, lượng vốn ngân hàng “đổ” vào lĩnh 
vực này đã bị hạn chế. Nguyên nhân là 
do các ngân hàng đã dành quá nhiều 
vốn cho thị trường nhà đất vào thời 
điểm thị trường phát triển mạnh. Do 
vậy, khi thị trường BĐS ảm đạm, các 
ngân hàng bị “chôn” một lượng lớn vốn 
ở thị trường này. Việc thắt chặt cho vay 
đối với BĐS là một giải pháp tình thế 
của ngành ngân hàng, nhưng lại vô 

tình gây ra những khó khăn nhất định 
cho các doanh nghiệp đang đang đầu 
tư và chuẩn bị đầu tư vào các dự án 
BĐS.
Để có thể tồn tại trong tình hình kinh 
tế khó khăn, các doanh nghiệp BĐS 
buộc phải tìm các nguồn vốn khác 
ngoài vốn vay ngân hàng.
Do dự án kinh doanh BĐS có những 
đặc thù riêng (vốn đầu tư cho lớn, BĐS 
cố định tại một vị trí và phục vụ cho 
những đối tượng nhất định) nên các 
chủ đầu tư muốn xác định được người 
mua trước khi thực hiện dự án, đồng 
thời cũng để huy động vốn trước. 
Tuy nhiên, theo Luật Nhà ở, Luật Kinh 
doanh BĐS thì, chủ đầu tư các dự án 
BĐS chỉ được huy động vốn khi đã 

BấT độNG SảN (BđS) đã 
và đaNG Trở THàNH 

MộT TroNG NHữNG 
NGàNH NóNG NHấT 

TroNG NềN kiNH Tế và 
NGuồN vốN cHo BđS 

cũNG Là cHủ đề NHậN 
được Sự quaN TâM 

đặc BiệT của các cHủ 
đầu Tư.

có THể THấy, các 
NGuồN vốN TruyềN 

THốNG và cHủ yếu của 
các DoaNH NGHiệP BđS 
HiệN Nay Là vốN Tự có, 

vốN vay NGâN HàNG, 
vốN GóP của NHà đầu 
Tư, vốN Từ PHáT HàNH 
Trái PHiếu. Tuy NHiêN, 

Do THị TrườNG BđS 
đaNG GặP NHiều kHó 

kHăN NêN việc TìM MộT 
NGuồN vốN ổN địNH 

để đầu Tư Dự áN đaNG 
NGày càNG Trở NêN 

kHó kHăN đối với các 
DoaNH NGHiệP.
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chủ đặt mua căn hộ nhiều trong đợt bốc thăm là do triển 
vọng của dự án Belleza cũng như những dấu hiệu phục hồi 
của nền kinh tế, các yếu tố kinh tế vĩ mô chuyển biến theo 
chiều hướng tích cực và tính thanh khoản trên thị trường 
vốn được cải thiện.
Như vậy, hình thức phát hành trái phiếu để huy động vốn 
đầu tư dự án BĐS không chỉ giúp doanh nghiệp khơi thông 
dòng vốn trong thời điểm nền kinh tế khó khăn, mà còn 
tạo điều kiện cho các khách hàng có thu nhập tương đối 
ổn định có thể mua nhà và các khách hàng có vốn nhàn rỗi 
có thêm kênh đầu tư để hưởng các “giá trị gia tăng” từ hình 
thức mới mẻ này.

(Sacomreal)

xây dựng xong phần móng. Vì vậy, 
thêm một lần nữa các chủ đầu tư 
gặp khó trong phương thức huy 
động vốn từ hợp đồng góp vốn.
Việc hạn chế vốn vay kéo theo hàng 
loạt các hệ lụy như: doanh nghiệp 
không đủ khả năng đền bù giải tỏa, 
dự án xây dựng dở dang, không có 
vốn để triển khai dự án, giá và giao 
dịch BĐS giảm nhưng lãi suất vay 
ngân hàng cao và giá nguyên vật 
liệu đầu vào tăng. Không ít doanh 
nghiệp địa ốc bị kẹt về tài chính 
đã tìm cách nhượng lại quyền 
thực hiện dự án của họ bằng việc 
chấp nhận một tỷ lệ nhỏ trong liên 
doanh với nước ngoài.
Mặc dù vậy, vẫn có một số doanh 
nghiệp kinh doanh BĐS đã tìm kiếm 
nguồn vốn tiềm năng từ phát hành 
trái phiếu bên cạnh các nguồn vốn 
truyền thống và chủ yếu là vốn góp 
của nhà đầu tư và vốn vay ngân 
hàng. 
Đặc điểm của nguồn vốn trái phiếu 
là quy mô vốn huy động lớn, phát 
sinh cùng lúc, có thời gian đáo hạn 
dài, nên doanh nghiệp có thể sử 
dụng vốn một cách chủ động và 
linh hoạt cho mục đích của mình, 
do đó, loại vốn này tỏ ra phù hợp 
với lĩnh vực đầu tư BĐS.
Trái phiếu - được nhiều doanh 
nghiệp lựa chọn
Cùng với sự phục hồi của nền kinh 
tế sau khủng hoảng, thị trường trái 
phiếu đã trở nên hấp dẫn và huy 
động vốn qua phát hành trái phiếu 
trở thành kênh huy động vốn hiệu 
quả của một số doanh nghiệp BĐS: 
Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương 
Tín (Sacomreal), Công ty CP Đô thị 
Kinh Bắc, Công ty CP Phát triển khu 
đô thị và Công nghiệp Sông Đà, 
Công ty CP Sông Đà Thăng Long... 
Qua các đợt phát hành trái phiếu 
doanh nghiệp BĐS có thể thấy, 
doanh nghiệp muốn phát hành 
thành công trái phiếu phụ thuộc 
rất nhiều vào các yếu tố: Bản thân 
doanh nghiệp phải có tiềm lực 
mạnh, uy tín trên thị trường, có 
dự án BĐS tiềm năng, hồ sơ pháp 
lý đầy đủ và hiệu quả kinh tế cao. 
Điều này, sẽ tạo thuận lợi trong việc 
giới thiệu và chào bán trái phiếu ra 
thị trường, vì khi đó nhà đầu tư đã 
có những đánh giá nhất định về 
doanh nghiệp và việc xem xét đầu 

tư sẽ thuận lợi hơn.
Bên cạnh đó, một yếu tố quan trọng 
khác chính là thị trường. Thị trường 
được xem là thuận lợi khi nền kinh 
tế vĩ mô ổn định hoặc thay đổi theo 
chiều hướng tích cực dẫn đến tính 
thanh khoản trên thị trường cao 
(thể hiện ở số lượng giao dịch sơ 
cấp và thứ cấp nhiều, số lượng nhà 
đầu tư đông đảo và giá trị giao dịch 
lớn...). 
Điều rõ nét nhất khẳng định hiệu 
quả của phương thức huy động 
vốn bằng trái phiếu đó chính là 
lượng khách hàng tham gia đặt cọc 
mua căn hộ thuộc dự án Belleza 
(Sacomreal và Công ty Công ích Q.4 
làm chủ đầu tư).
Năm 2008, Công ty CP Địa ốc Sài 
Gòn Thương Tín (Sacomreal) phát 
hành trái phiếu riêng lẻ huy động 
vốn, với tổng giá trị lên đến 750 tỷ 
đồng cho dự án chung cư Phú Mỹ 
(P. Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM), nay gọi là 
Belleza. Lãi suất của trái phiếu đợt 
này là 12%/năm, mệnh giá 1,5 tỷ 
đồng/trái phiếu. Mỗi trái phiếu 
được tặng một quyền mua căn hộ 
Belleza, giảm giá 8% khi mua căn 
hộ. Trong vòng 3 ngày, chủ đầu tư 
đã huy động đủ vốn. Việc đáo hạn 
trái phiếu đã được thực hiện vào 3 
đợt sau đó. 
Nhằm hiện thực hóa quyền lợi cho 
khách hàng mua trái phiếu, ngày 
23/1/2010, Sacomreal đã chính 
thức công bố dự án và tổ chức bốc 
thăm căn hộ Belleza. Kết quả thật 
tốt khi có đến 75% khách hàng đã 
đặt cọc mua căn hộ Bellza. 
Theo nhận định của một số chuyên 
gia trong ngành BĐS, việc các trái 

Mặc dù được các chuyên gia dự báo là sẽ khởi sắc vào năm 2010 
nhưng thị trường BĐS sau Tết nguyên đán vẫn chưa có một động 
thái tích cực nào diễn ra.
Như vậy, cho tới thời điểm này, thị trường BĐS vẫn chưa vượt qua 
khủng hoảng, khách hàng còn chờ đợt giảm giá mới nên chưa 
mạnh tay đầu tư. Tuy nhiên, những nhà đầu tư chuyên nghiệp thì 
không nao núng. Bởi theo họ, sau Tết, thị trường án binh cũng là lẽ 
thường. Ít nhất cũng sau rằm tháng Giêng các giao dịch mới có thể 
nhúc nhích tăng.
Dự báo về thị trường BĐS năm 2010, ông Nguyễn Mạnh Khởi - Phó 
phòng Quản lý nhà ở (Cục Quản lý nhà và Thị trường BĐS, Bộ Xây 
dựng) cho rằng, thị trường nhà đất sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng từ 
sự phát triển phức tạp trong năm 2009, sẽ không có sự biến động 
mạnh vào quý 1. Tuy nhiên sự phục hồi sẽ thấy rõ dần do tốc độ 
phát triển của nền kinh tế được dự báo có đà tăng trưởng trở lại, 
nhu cầu về BĐS nhất là nhà ở, mặt bằng kinh doanh thương mại, 
diện tích văn phòng cho các công ty có quy mô vừa và nhỏ tiếp 
tục tăng.
Lại có một số chuyên gia cho rằng, năm 2010, thị trường BĐS sẽ 
tiếp tục có sự điều chỉnh, trong đó phân khúc thị trường nhà ở giá 
thấp, quy mô nhỏ sẽ được các doanh nghiệp chú trọng đầu tư do 
nhu cầu nhiều, tính thanh khoản cao và các cơ chế, chính sách của 
Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhà ở cho công nhân khu công 
nghiệp, nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu đô thị được triển 
khai trên diện rộng.
Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM, tuy phân 
khúc nhà giá thấp lợi nhuận không cao như căn hộ cao cấp, nhưng 
tiến độ bán và dòng vốn được quay vòng nhanh do vừa túi tiền và 
đáp ứng được nhu cầu của đa số người dân nên hút hàng.
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Dự án InDochIna Plaza hanoI 
Công ty CP 
Xây dựng 
Cotec vừa 
khởi công 
công trình 
I n d o c h i n a 
Plaza Hanoi 
tại số 239 
Đường Xuân 
Thủy, Q.Cầu 
Giấy, TP.Hà 
Nội.
Hai tòa tháp 
căn hộ cao 
36 tầng và 31 
tầng với tổng 
diện tích xây dựng 60.208m2 bao gồm hơn 350 căn hộ cao cấp có diện tích 
từ 70m2 - 200m2 và 6 căn penthouses đặc biệt sang trọng với bể bơi riêng.
Hai tòa tháp này được kết nối với tòa tháp văn phòng 16 tầng bởi trung 
tâm mua sắm hiện đại tại 5 tầng đế.
Tổng giá trị đầu tư cho toàn dự án khoảng 150 triệu USD. Dự kiến dự án 
hoàn thành vào năm 2011.

chung cư PeTrolanD (TP.hcM) 
Công ty CP 
Đầu tư Hạ 
tầng và Đô 
thị Dầu khí – 
Petroland đã 
khởi công xây 
dựng Chung 
cư cao cấp 
Petroland tại 
P.Bình Trưng 
Đông, Q.2, 
TP.HCM
Chung cư 
cao 18 tầng 
với tổng số 380 căn hộ được xây dựng trên khu đất có diện tích 7.054m2. 
Petroland nằm cách đường Nguyễn Duy Trinh khoảng 250m; cách đường 
Đỗ Xuân Hợp 350m. 
Chung cư cao cấp Petroland có tổng mức đầu tư 423 tỷ đồng. Dự kiến, 
công trình sẽ hoàn thành trong quý 3/2011.

Khu Dân cư (Bà rịa – Vũng Tàu) 
Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng vừa khởi công dự án Khu dân 
cư (thuộc Đô thị Phú Mỹ) có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng tại Thị trấn Phú 
Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tổng diện tích dự án 297.645m2 bao gồm các hạng mục: Khu nhà ở liên 
kế (diện tích 100-120m2, tầng cao trung bình từ 2-3 tầng); Khu nhà vườn/
biệt thự (diện tích 250-300m2, tầng cao trung bình 2); Khu nhà ở tái định 
cư (diện tích từ 12 -160m2, tầng cao trung bình 2) và các công trình tiện ích 
như Trường tiểu học, 2 trường mẫu giáo; khu vực thương mại dịch vụ. 

Văn Phòng cao cấP huD 
Tower 
Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô 
thị (HUD) đã khởi công xây dựng công 
trình Văn phòng cao cấp HUD Tower tại 
đường Lê Văn Lương, Q.Thanh Xuân, Hà 
Nội.
HUD Tower có diện tích đất 6.500 m2, diện 
tích đất xây dựng 2.674 m2, tổng diện tích 
sàn 9 vạn m2. 
Dự án gồm hai khối 32 tầng và 28 tầng với 
đầy đủ các không gian phụ trợ cần thiết 
cho hoạt động văn phòng làm việc như 
hội nghị, không gian cộng đồng…
Tổng vốn đầu tư cho công trình khoảng 
1.900 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành sau 
3 năm

Khu BIệT Thự nghỉ Dưỡng Và 
Khách Sạn The long hảI 
Công ty CP Thương mại Du Lịch Tân Thành 
vừa khởi công Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng 
và khách sạn The Long Hải  tại thị trấn Phước 
Hải, Huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
The Long Hải gồm 60 căn biệt thự nghỉ 
dưỡng cao cấp và một khách sạn 05 sao 18 
tầng nằm trên tuyến đường ven biển nối 
Long Hải - Hồ Tràm - Bình Châu. 
The Long Hải được thiết kế theo mô hình bậc 
thang nên mỗi căn biệt thự đều hướng trực 
tiếp ra biển, dự án có bãi tắm riêng, tiện ích 
phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng hoàn hảo...
Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 712 tỷ đồng, 
dự kiến sẽ hoàn thành giai đoạn I vào cuối 
năm 2011.

chung cư 17 Tầng TạI Khu Đô 
Thị MớI Phùng Khoang (hà 
nộI)
 Công ty CP Đầu tư An Lạc (chủ đầu tư) cùng 
Công ty CP Vinaconex 6 (Nhà thầu thi công) 
và các đơn vị liên quan vừa khởi công dự án 
chung cư 17 tầng tại khu đô thị mới Phùng 
Khoang (Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội).
Công trình cao 17 tầng với tổng diện tích 
sàn là 28.764m2, mỗi sàn là 1.692m2, được 
xây dựng theo tiêu chuẩn châu Âu. Các căn 
hộ được thiết kế với nhiều loại diện tích 
(74,5m2- 143m2) để phù hợp với nhiều đối 
tượng khách hàng.
Dự kiến hoàn thành dự án trong vòng 355 
ngày kể từ khi khởi công dự án.

Khách Sạn SaPa InDochIna 
InTernaTIonal (Thị Trấn SaPa, 
lào caI)
Công ty CP Đầu tư Thương mại Quốc tế Đông 
Dương vừa khởi công xây dựng khách sạn 
Sapa Indochina International.
Dự án có mức đầu tư 162 tỷ đồng, được xây 
dựng trên diện tích 7.925m2, với 88 phòng 
tiêu chuẩn 4 sao. 
Công trình này cũng là một trong những 
hạng mục quan trọng của Công ty CP Đầu tư 
Thương mại Quốc tế Đông Dương trong mục 
tiêu xây dựng một chuỗi khách sạn và khu 
nghỉ dưỡng mang thương hiệu Indochina 
trong kế hoạch phát triển giai đoạn 2006 – 
2010 tại các trung tâm du lịch Sapa, Hạ Long 
và Đà Nẵng.

Dự án unIMax 
Dự án Unimax được xây dựng trên diện tích 
7.200m2 tại 210 Quang Trung, Hà Đông do 
CTCP Đầu tư và Xây dựng Ba Đình số 1 và CTCP 
Xuất nhập Khẩu Hà Tây làm chủ đầu tư.
Dự án cao 39 và 33 tầng được thiết kế độc lập, 
gồm chung cư, văn phòng, trung tâm thương 
mại, các dịch vụ xã hội và vui chơi giải trí.
Tòa nhà ngoài 33 tầng đa dụng kết hợp giữa 
trung tâm thương mại cao cấp và văn phòng 
cho thuê. Phần dưới tòa nhà (10 tầng đầu) 
dành cho các trung tâm thương mại, siêu 
thị, cửa hàng, các cơ sở dịch vụ, giải trí và văn 
phòng cao cấp cho thuê.
Dự án có 2 tầng hầm thông nhau với tổng diện 
tích 5.700 m2 mỗi tầng dành cho việc để xe. 
Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào quý 2/2014.

Trung TâM Thương MạI, Văn 
Phòng Và Khách Sạn hạ long 
Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu 
khí Việt Nam (PVR) và Công ty CP BĐS Megastar 
(Megastar Land) vừa khởi công Trung tâm 
thương mại, văn phòng và khách sạn Hạ Long 
(TP. Hạ Long, Quảng Ninh).
Dự án nằm ở vị trí trung tâm Cột Đồng hồ trên 
diện tích 5.108m2 với tổng mức đầu tư  khoảng 
729 tỷ đồng. Dự án cao 21 tầng với khối đế cao 
3 tầng được sử dụng làm Trung tâm thương 
mại.  Từ tầng 3 - 6 là khối dịch vụ khách sạn 
và văn phòng, từ tầng 7 - 21 được bố trí 225 
phòng nghỉ khách sạn tiêu chuẩn 5 sao.
Dự kiến, dự án sẽ được hoàn thành vào đầu 
năm 2012.

chung cư cho ngườI Thu nhậP 
ThấP (TP.hcM)
Ban Chỉ đạo Chính sách nhà ở và Thị trường BĐS 
TP.HCM, UBND Q.6 và Công ty TNHH Sản xuất & 
Thương mại Hải Hà đã khởi công xây dựng 180 
căn hộ chung cư cho người thu nhập thấp tại 
241A Tân Hòa Đông, P.14, Q.6, TP.HCM.
Dự án được xây dựng trên diện tích 2.784 m², 
gồm 2 khối chung cư cao 20 tầng với 180 căn 
hộ chung cư và dân số dự kiến là 720 người. 
Tổng mức đầu tư cho dự án là 130,5 tỉ đồng. 
Theo ông Trần Hữu Trí, Phó Chủ tịch UBND Q.6, 
địa phương đang cần hơn 3.300 căn hộ để bố 
trí cho cán bộ công nhân viên, đối tượng chính 
sách và tái định cư.

chung cư 18 Tầng (Thành Phố 
Vũng Tàu)
Công ty CP Phát nhà Bà Rịa – Vũng Tàu đã khởi 
công dự án chung cư kết hợp siêu thị tại lô A 
số 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.3, TP.Vũng Tàu với 
tổng mức đầu tư dự án là 211 tỷ đồng.
Dự án gồm 2 khối nhà 18 tầng với tổng số 256 
căn hộ, được xây dựng trên khu đất 2.762m2, 
diện tích đất xây dựng 2.060m2, với mật độ xây 
dựng 74,6%. Tổng diện tích sàn là 35.626m2.
Hiện Co.op Mark đã ký hợp đồng thuê 6.000 m2 
sàn để làm siêu thị sau khi dự án hoàn thành.
Dự kiến dự án sẽ hoàn thành xong phần móng 
và bán căn hộ vào cuối năm 2010.

Dự án anVIe reSorT & reSIDenceS 
(Đà nẵng)
Công ty CP Hòn Ngọc Á Châu vừa khởi công 
giai đoạn 1 dự án Khu du lịch ven biển Anvie 
Resort & Residences tại P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành 
Sơn, Đà Nẵng. 
Dự án có tổng mức đầu tư 1.551 tỷ đồng, với 
tổng diện tích quy hoạch là 17ha. Giai đoạn 1, 
dự án sẽ triển khai các hạng mục chính gồm 
biệt thự, căn hộ cao cấp, khu tổ chức hội nghị, 
hội thảo, nhà hàng... trong thời gian 2 năm. Hai 
năm tiếp theo sẽ xây dựng các khách sạn, khu 
thương mại, khu bán lẻ... 
Bên cạnh các dự án Hyatt Regency, VinaCapital, 
Anvie Resort & Residences sẽ góp phần tạo nên 
một địa danh du lịch biển đạt tiêu chuẩn quốc 
tế, đồng thời tạo việc làm cho người dân địa 
phương.

Dự án cenTral Plaza (TP.hcM)
Ngày 25-3, Công ty CP Thanh Niên khởi công 
dự án Central Plaza (đường Phạm Văn Hai, 
Q.Tân Bình, TP.HCM). Dự án cao 22 tầng, trong 
đó có sáu tầng kinh doanh thương mại và 16 
tầng là căn hộ diện tích 60-100m2/căn, với 
tổng vốn đầu tư khoảng 374 tỉ đồng. 

10 Bất Động Sản Sacomreal - www.sacomreal.com

DỰ ÁN MỚI



Dự án InDochIna Plaza hanoI 
Công ty CP 
Xây dựng 
Cotec vừa 
khởi công 
công trình 
I n d o c h i n a 
Plaza Hanoi 
tại số 239 
Đường Xuân 
Thủy, Q.Cầu 
Giấy, TP.Hà 
Nội.
Hai tòa tháp 
căn hộ cao 
36 tầng và 31 
tầng với tổng 
diện tích xây dựng 60.208m2 bao gồm hơn 350 căn hộ cao cấp có diện tích 
từ 70m2 - 200m2 và 6 căn penthouses đặc biệt sang trọng với bể bơi riêng.
Hai tòa tháp này được kết nối với tòa tháp văn phòng 16 tầng bởi trung 
tâm mua sắm hiện đại tại 5 tầng đế.
Tổng giá trị đầu tư cho toàn dự án khoảng 150 triệu USD. Dự kiến dự án 
hoàn thành vào năm 2011.

chung cư PeTrolanD (TP.hcM) 
Công ty CP 
Đầu tư Hạ 
tầng và Đô 
thị Dầu khí – 
Petroland đã 
khởi công xây 
dựng Chung 
cư cao cấp 
Petroland tại 
P.Bình Trưng 
Đông, Q.2, 
TP.HCM
Chung cư 
cao 18 tầng 
với tổng số 380 căn hộ được xây dựng trên khu đất có diện tích 7.054m2. 
Petroland nằm cách đường Nguyễn Duy Trinh khoảng 250m; cách đường 
Đỗ Xuân Hợp 350m. 
Chung cư cao cấp Petroland có tổng mức đầu tư 423 tỷ đồng. Dự kiến, 
công trình sẽ hoàn thành trong quý 3/2011.

Khu Dân cư (Bà rịa – Vũng Tàu) 
Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng vừa khởi công dự án Khu dân 
cư (thuộc Đô thị Phú Mỹ) có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng tại Thị trấn Phú 
Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tổng diện tích dự án 297.645m2 bao gồm các hạng mục: Khu nhà ở liên 
kế (diện tích 100-120m2, tầng cao trung bình từ 2-3 tầng); Khu nhà vườn/
biệt thự (diện tích 250-300m2, tầng cao trung bình 2); Khu nhà ở tái định 
cư (diện tích từ 12 -160m2, tầng cao trung bình 2) và các công trình tiện ích 
như Trường tiểu học, 2 trường mẫu giáo; khu vực thương mại dịch vụ. 

Văn Phòng cao cấP huD 
Tower 
Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô 
thị (HUD) đã khởi công xây dựng công 
trình Văn phòng cao cấp HUD Tower tại 
đường Lê Văn Lương, Q.Thanh Xuân, Hà 
Nội.
HUD Tower có diện tích đất 6.500 m2, diện 
tích đất xây dựng 2.674 m2, tổng diện tích 
sàn 9 vạn m2. 
Dự án gồm hai khối 32 tầng và 28 tầng với 
đầy đủ các không gian phụ trợ cần thiết 
cho hoạt động văn phòng làm việc như 
hội nghị, không gian cộng đồng…
Tổng vốn đầu tư cho công trình khoảng 
1.900 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành sau 
3 năm

Khu BIệT Thự nghỉ Dưỡng Và 
Khách Sạn The long hảI 
Công ty CP Thương mại Du Lịch Tân Thành 
vừa khởi công Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng 
và khách sạn The Long Hải  tại thị trấn Phước 
Hải, Huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
The Long Hải gồm 60 căn biệt thự nghỉ 
dưỡng cao cấp và một khách sạn 05 sao 18 
tầng nằm trên tuyến đường ven biển nối 
Long Hải - Hồ Tràm - Bình Châu. 
The Long Hải được thiết kế theo mô hình bậc 
thang nên mỗi căn biệt thự đều hướng trực 
tiếp ra biển, dự án có bãi tắm riêng, tiện ích 
phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng hoàn hảo...
Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 712 tỷ đồng, 
dự kiến sẽ hoàn thành giai đoạn I vào cuối 
năm 2011.

chung cư 17 Tầng TạI Khu Đô 
Thị MớI Phùng Khoang (hà 
nộI)
 Công ty CP Đầu tư An Lạc (chủ đầu tư) cùng 
Công ty CP Vinaconex 6 (Nhà thầu thi công) 
và các đơn vị liên quan vừa khởi công dự án 
chung cư 17 tầng tại khu đô thị mới Phùng 
Khoang (Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội).
Công trình cao 17 tầng với tổng diện tích 
sàn là 28.764m2, mỗi sàn là 1.692m2, được 
xây dựng theo tiêu chuẩn châu Âu. Các căn 
hộ được thiết kế với nhiều loại diện tích 
(74,5m2- 143m2) để phù hợp với nhiều đối 
tượng khách hàng.
Dự kiến hoàn thành dự án trong vòng 355 
ngày kể từ khi khởi công dự án.

Khách Sạn SaPa InDochIna 
InTernaTIonal (Thị Trấn SaPa, 
lào caI)
Công ty CP Đầu tư Thương mại Quốc tế Đông 
Dương vừa khởi công xây dựng khách sạn 
Sapa Indochina International.
Dự án có mức đầu tư 162 tỷ đồng, được xây 
dựng trên diện tích 7.925m2, với 88 phòng 
tiêu chuẩn 4 sao. 
Công trình này cũng là một trong những 
hạng mục quan trọng của Công ty CP Đầu tư 
Thương mại Quốc tế Đông Dương trong mục 
tiêu xây dựng một chuỗi khách sạn và khu 
nghỉ dưỡng mang thương hiệu Indochina 
trong kế hoạch phát triển giai đoạn 2006 – 
2010 tại các trung tâm du lịch Sapa, Hạ Long 
và Đà Nẵng.

Dự án unIMax 
Dự án Unimax được xây dựng trên diện tích 
7.200m2 tại 210 Quang Trung, Hà Đông do 
CTCP Đầu tư và Xây dựng Ba Đình số 1 và CTCP 
Xuất nhập Khẩu Hà Tây làm chủ đầu tư.
Dự án cao 39 và 33 tầng được thiết kế độc lập, 
gồm chung cư, văn phòng, trung tâm thương 
mại, các dịch vụ xã hội và vui chơi giải trí.
Tòa nhà ngoài 33 tầng đa dụng kết hợp giữa 
trung tâm thương mại cao cấp và văn phòng 
cho thuê. Phần dưới tòa nhà (10 tầng đầu) 
dành cho các trung tâm thương mại, siêu 
thị, cửa hàng, các cơ sở dịch vụ, giải trí và văn 
phòng cao cấp cho thuê.
Dự án có 2 tầng hầm thông nhau với tổng diện 
tích 5.700 m2 mỗi tầng dành cho việc để xe. 
Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào quý 2/2014.

Trung TâM Thương MạI, Văn 
Phòng Và Khách Sạn hạ long 
Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu 
khí Việt Nam (PVR) và Công ty CP BĐS Megastar 
(Megastar Land) vừa khởi công Trung tâm 
thương mại, văn phòng và khách sạn Hạ Long 
(TP. Hạ Long, Quảng Ninh).
Dự án nằm ở vị trí trung tâm Cột Đồng hồ trên 
diện tích 5.108m2 với tổng mức đầu tư  khoảng 
729 tỷ đồng. Dự án cao 21 tầng với khối đế cao 
3 tầng được sử dụng làm Trung tâm thương 
mại.  Từ tầng 3 - 6 là khối dịch vụ khách sạn 
và văn phòng, từ tầng 7 - 21 được bố trí 225 
phòng nghỉ khách sạn tiêu chuẩn 5 sao.
Dự kiến, dự án sẽ được hoàn thành vào đầu 
năm 2012.

chung cư cho ngườI Thu nhậP 
ThấP (TP.hcM)
Ban Chỉ đạo Chính sách nhà ở và Thị trường BĐS 
TP.HCM, UBND Q.6 và Công ty TNHH Sản xuất & 
Thương mại Hải Hà đã khởi công xây dựng 180 
căn hộ chung cư cho người thu nhập thấp tại 
241A Tân Hòa Đông, P.14, Q.6, TP.HCM.
Dự án được xây dựng trên diện tích 2.784 m², 
gồm 2 khối chung cư cao 20 tầng với 180 căn 
hộ chung cư và dân số dự kiến là 720 người. 
Tổng mức đầu tư cho dự án là 130,5 tỉ đồng. 
Theo ông Trần Hữu Trí, Phó Chủ tịch UBND Q.6, 
địa phương đang cần hơn 3.300 căn hộ để bố 
trí cho cán bộ công nhân viên, đối tượng chính 
sách và tái định cư.

chung cư 18 Tầng (Thành Phố 
Vũng Tàu)
Công ty CP Phát nhà Bà Rịa – Vũng Tàu đã khởi 
công dự án chung cư kết hợp siêu thị tại lô A 
số 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.3, TP.Vũng Tàu với 
tổng mức đầu tư dự án là 211 tỷ đồng.
Dự án gồm 2 khối nhà 18 tầng với tổng số 256 
căn hộ, được xây dựng trên khu đất 2.762m2, 
diện tích đất xây dựng 2.060m2, với mật độ xây 
dựng 74,6%. Tổng diện tích sàn là 35.626m2.
Hiện Co.op Mark đã ký hợp đồng thuê 6.000 m2 
sàn để làm siêu thị sau khi dự án hoàn thành.
Dự kiến dự án sẽ hoàn thành xong phần móng 
và bán căn hộ vào cuối năm 2010.

Dự án anVIe reSorT & reSIDenceS 
(Đà nẵng)
Công ty CP Hòn Ngọc Á Châu vừa khởi công 
giai đoạn 1 dự án Khu du lịch ven biển Anvie 
Resort & Residences tại P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành 
Sơn, Đà Nẵng. 
Dự án có tổng mức đầu tư 1.551 tỷ đồng, với 
tổng diện tích quy hoạch là 17ha. Giai đoạn 1, 
dự án sẽ triển khai các hạng mục chính gồm 
biệt thự, căn hộ cao cấp, khu tổ chức hội nghị, 
hội thảo, nhà hàng... trong thời gian 2 năm. Hai 
năm tiếp theo sẽ xây dựng các khách sạn, khu 
thương mại, khu bán lẻ... 
Bên cạnh các dự án Hyatt Regency, VinaCapital, 
Anvie Resort & Residences sẽ góp phần tạo nên 
một địa danh du lịch biển đạt tiêu chuẩn quốc 
tế, đồng thời tạo việc làm cho người dân địa 
phương.

Dự án cenTral Plaza (TP.hcM)
Ngày 25-3, Công ty CP Thanh Niên khởi công 
dự án Central Plaza (đường Phạm Văn Hai, 
Q.Tân Bình, TP.HCM). Dự án cao 22 tầng, trong 
đó có sáu tầng kinh doanh thương mại và 16 
tầng là căn hộ diện tích 60-100m2/căn, với 
tổng vốn đầu tư khoảng 374 tỉ đồng. 
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nắm bắt cơ hội từ khủng 
hoảng
Tác động tiêu cực từ cuộc khủng 
hoảng tài chính trên thế giới đã 
làm giá nhà đất giảm mạnh, giao 
dịch diễn ra cầm chừng dù Chính 
phủ đã đưa ra nhiều chính sách 
kiềm chế lạm phát. Điều này đã 
gây ra sự lúng túng và phân tâm 
cho tất cả các nhà đầu tư, cũng 
như những người dân có nhu cầu 
mua nhà và nhất là đối với các 

doanh nghiệp BĐS. 
Đứng trước những thách thức của 
thị trường, Sacomreal đã phải xây 
dựng chiến lược mới phù hợp với 
tình hình chung của thị trường. 
Đó là đánh giá lại mô hình kinh 
doanh của mình, cải tổ - nâng cao 
hiệu quả quản trị nguồn nhân lực 
và định hướng kinh doanh, đẩy 
mạnh phát triển các dịch vụ có lợi 
thế cạnh tranh để thích ứng thật 
nhanh với những thay đổi của thị 

HơN MộT NăM qua, cuộc kHủNG HoảNG Tài cHíNH THế Giới đã có NHiều Tác độNG 
đếN NềN kiNH Tế việT NaM. NHiều DoaNH NGHiệP PHải NGưNG HoạT độNG Hoặc 
TuyêN Bố PHá SảN. Tuy NHiêN, cũNG có kHôNG íT DoaNH NGHiệP TroNG đó có 
SacoMreaL đã NHìN NHậN kHủNG HoảNG NHư MộT cơ Hội cHo Sự PHáT TriểN và 
THực Tế đã THực Sự BứT PHá MạNH Mẽ, đầy ấN TượNG TroNG NăM qua.

Trưởng Thành
 sacomreal 

trường, tăng cường tính hiệu quả, khả năng sinh lời tối ưu 
trong mọi hoạt động, đồng thời giảm thiểu rủi ro.
Theo ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch HĐQT Sacomreal: 
“Tốc độ đô thị hóa tại Việt Nam nói chung và TP.HCM nói 
riêng diễn ra khá nhanh cùng với sự kì vọng tăng trưởng 
kinh tế đang và sẽ làm tăng nhu cầu về BĐS: nhà ở, văn 
phòng, khách sạn, trung tâm thương mại... do mức sống 
của người dân ngày càng được nâng cao. Chính vì vậy, 
Sacomreal luôn lạc quan và tin tưởng vào tương lai của 
thị trường BĐS”.
Năm 2009, dù thị trường BĐS gặp nhiều khó khăn nhưng 
Sacomreal vẫn đẩy nhanh quá trình triển khai các dự án 

sau Khủng hoảng

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
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do Sacomreal làm chủ đầu tư: Dự án 
Phú Lợi 1 (Q.8); Cao ốc căn hộ Sacomreal 
Hòa Bình (Q.Tân Phú); Cao ốc văn phòng 
Sacomreal - Generalimex (Q.1), Dự án 
Belleza Apartment (Q.7), nhằm đón đầu 
thị trường căn hộ và cao ốc văn phòng 
khi nền kinh tế hồi phục. 
Bên cạnh đó, để tối ưu hóa lợi nhuận 
và đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều 
đối tượng khách hàng khác nhau, 
Sacomreal tiếp tục tập trung vào hoạt 
động cốt lõi là tư vấn, tiếp thị và phân 
phối độc quyền các dự án BĐS thông 
qua việc hợp tác với Sacomreal-S để 
tiếp thị nhiều dự án BĐS: Cao ốc căn hộ 
Sacomreal Hòa Bình (Q.Tân Phú), căn 
hộ Chung cư TDH – Trường Thọ (Q.Thủ 
Đức), dự án The Boat Club Residences 
(Q.9), Chánh Hưng (Q.8), H2 (Q.4), 
Võ Đình (Q.12), nền biệt thự Casalle 
Hills (Bình Thuận), Cao ốc Lakeside 
và Saigonres Tower (Vũng Tàu)… Với 
thế mạnh nhiều chi nhánh, phòng 
giao dịch BĐS tại TP.HCM, Hà Nội, Bình 
Dương... và mạng lưới các nhà môi giới 
trên cả nước, Sacomreal và Sacomreal-S 
đã đạt được không ít thành công từ 
hoạt động này.
Vỡi chiến lược hoạt động đúng đắn đó, 
trong năm 2009, Sacomreal vẫn phát 
triển bền vững trên cơ sở duy trì các 
chỉ tiêu an toàn. Bên cạnh đó, 
Sacomreal còn tăng vốn điều 
lệ từ 568 tỷ lên 1.000 tỉ đồng, 
vốn tự có gần 2.400 tỉ đồng 
và tổng tài sản lên đến 6.800 
tỷ đồng. Đây là một bước tiến 
dài, cũng là tiền đề cho mọi 
hoạt động đầu tư, kinh doanh 
của Sacomreal trong tương 
lai. 

hợp tác để thành công
Trong bối cảnh nền kinh tế hội 
nhập và sự cạnh tranh ngày 
càng khốc liệt thì việc liên 
kết, hợp tác giữa các doanh 
nghiệp luôn mang lại những 
hiệu quả nhất định. Vì thế, 
cùng với mục tiêu phát triển 
thành Tập đoàn BĐS hàng 
đầu với những dự án mang 
tính nhân văn cao cùng chất 
lượng và dịch vụ tốt nhất, 
năm 2009, Sacomreal đã ký 
kết hợp tác chiến lược với các 
đối tác uy tín: Ngân hàng Liên 
Việt, SaiGon Co.op, Tổ chức 
giáo dục UNESCO nhằm tạo 

giá trị phát triển cộng hưởng về tài chính, kinh nghiệm 
trên nhiều lĩnh vực hoạt động. 
Trong năm 2010, Sacomreal-S sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt 
động tiếp thị - phân phối các dự án tại TP.HCM và các tỉnh 
lân cận như: Phú Thuận (Q.7), Cống Quỳnh (Q.1), Tản Đà 
(Q.5), Đại Nam, Biconsi (Bình Dương), Biệt thự Phú Quốc 
(Kiên Giang)... 
Với chiến lược trở thành một trong 10 nhà đầu tư BĐS 
hàng đầu Việt Nam; nhà đầu tư BĐS uy tín, mang đến cho 
khách hàng cuộc sống chất lượng, hiện đại và tiện nghi; 
nhà phân phối BĐS chuyên nghiệp mang đến cho khách 
hàng dịch vụ trọn gói với phong cách phục vụ chuyên 
nghiệp…, hiện nay, Sacomreal đang tiếp tục các chương 
trình hành động cụ thể như: Tăng cường công tác tổ 
chức, triển khai, quản lý và kiểm sóat các dự án đầu tư; 
Duy trì và phát triển thương hiệu; Đẩy mạnh công tác xúc 
tiến đầu tư; Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin 
vào lĩnh vực quản lý; Xây dựng và đào tạo đội ngũ chuyên 
nghiệp phục vụ cho chiến lược phát triển của Công ty.
Có thể thấy, khủng hoảng kinh tế, cùng với việc đóng 
băng của thị trường BĐS có thể gây sốc cho nhiều doanh 
nghiệp. Tuy nhiên, nó có một hiệu ứng tích cực để khẳng 
định rằng, việc đầu tư cho thương hiệu, nỗ lực phát triển 
thị trường và kiên định trong chiến lược phát triển doanh 
nghiệp chính là con đường bền vững mang lại thành 
công cho các doanh nghiệp nói chung và Sacomreal nói 
riêng.

(Lan Hương)
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hãy tưởng tượng, sau mỗi 
ngày làm việc mệt mỏi, 
bạn được thả mình trên 

sofa trong không gian yên tĩnh, 
hòa mình cùng những bản sonata 
êm dịu của Beethoven, cảm nhận 
những làn gió thiên nhiên mát 
rượi hay ngắm nhìn ánh đèn đêm 
lung linh của khu Nam Sài Gòn 
qua ô cửa sổ… Cuộc sống của 
bạn chắc chắn sẽ trở nên thi vị và 
nhẹ nhàng hơn. Không quá khó 
để biến những điều trong tưởng 
tượng thành sự thật khi bạn sở 
hữu một không gian sống mới tại 
Belleza.
Được thiết kế theo phong cách 
Tây Ban Nha, dự án Belleza là sự 
giao hòa giữa hai nền văn hóa Tây 
Ban Nha và văn hóa Việt tạo nên 
không gian sống ấm áp, gần gũi 
và tinh tế trong từng đường nét. 
Belleza gồm 7 block, cao từ 23 – 
27 tầng, với lối thiết kế giật tầng, 
các khối nhà thấp dần cho phép 
tất cả các căn hộ đều có tầm nhìn 
thoáng đãng và tiếp xúc với ánh 
sáng tự nhiên. Bên cạnh đó, do 
được bao bọc bởi 3 con sông lớn 

là sông Nhà Bè, sông Rạch Dơi, sông Phú Xuân, 
căn hộ của bạn sẽ luôn được hưởng không khí 
trong lành và làn gió mát mẻ từ lòng sông thổi 
vào.
Tọa lạc tại Phường Phú Mỹ, quận 7 gần khu phố 
tài chính, thương mại sầm uất và tráng lệ của 
Phú Mỹ Hưng – Belleza sẽ mang đến cho gia 
đình bạn một cuộc sống tiện nghi hoàn hảo với 
những tiện ích sẵn có tại khu Nam như: Bệnh 
viện FV, Viện Tim Tâm Đức, Đại học quốc tế 
RMIT… Chính những tiện ích này đã biến quần 
thể cao cấp Belleza thành một đô thị hiện đại 
thu nhỏ ngay tại khu Nam Sài Gòn. Nơi đây vừa 
có thể mang đến không gian sống lý tưởng, vừa 
là nơi giải trí, gặp gỡ giao lưu và thư giãn, phục 
vụ nhu cầu mua sắm hàng ngày của gia đình 
bạn…
Việc quan tâm đầu tư, xây dựng căn hộ mẫu 
một cách bài bản chính là lời cam kết của chủ 
đầu tư Sacomreal về chất lượng căn hộ Belleza.
Với giá bán khoảng 17 triệu đồng/m2 cùng 
phương thức thanh toán linh hoạt được chia 
thành 12 đợt, hiện nay, Belleza là dự án có lợi 
thế về vị trí, chất lượng và giá bán hấp hẫn nhất 
tại khu Nam Sài Gòn.
Ngay từ bây giờ hãy dành cơ hội sở hữu không 
gian sống hiện đại, tiện nghi và đầy phong cách 
tại Belleza.

Công ty 
CP Địa ốc Sài 
Gòn Thương 
Tín - Sacomreal 
chính thức khai trương 
nhà mẫu và mở bán căn 
hộ dự án Belleza vào ngày 
10/04/2010 với chương 
trình ưu đãi hấp dẫn. Khi 
mua căn hộ Belleza khách 
hàng sẽ được tặng Lucky 
Gift card trị giá 50 triệu 
đồng và hưởng các mức 
chiết khấu đặc biệt tăng 
dần khi mua từ 2 căn hộ.

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
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may mắnmang lại
cửa sổ

Cửa sổ là nơi năng lượng trong phòng 
thường xuyên ra vào. Vì vậy, nếu cửa 
sổ được thiết kế phù hợp với không 
gian phong thủy, thì nó sẽ mang lại 
nhiều điều tốt đẹp cho không gian 
sống của bạn.
Cửa sổ nên mở ra như một hành 
động chào đón năng lượng tươi mới 
tốt đẹp của bên ngoài vào bên trong 
phòng. Điều quan trọng bạn cần chú 
ý là cửa sổ không được làm tiêu hao 
năng lượng và vận may của phòng. Vì 
vậy, bạn hãy chú ý đến một số hướng 
dẫn sau đây khi mở cửa sổ:

1. Trong phòng không nên có quá 
nhiều cửa sổ
Thuật phong thủy kỵ điều này vì nhà 
có quá nhiều cửa sổ sẽ làm nhiễu loạn 
trường không khí điều hòa bên trong 
ngôi nhà. Đồng thời, làm không khí 
trong gia đình căng thẳng, cuộc sống 
của mọi người trong nhà thêm bất an, 
không ổn định và sẽ gây mất mát tài 
sản. 
Ngược lại, nếu nhà có quá ít cửa sổ sẽ 
khiến không khí không thể lưu thông 
điều hòa, gây nên tâm lý ức chế ngột 
ngạt và ảnh hưởng đến sức khỏe 

Mặc Dù Tác DụNG của cửa 
Sổ kHôNG quaN TrọNG 
BằNG cửa cHíNH về MặT 
PHoNG THủy, NHưNG BạN 
NêN BiếT Sự May MắN về MặT 
Tài cHíNH TiềM ẩN TroNG 
các kiểu THiếT kế cửa Sổ. 
NHữNG kiểu THiếT kế Này có 
LiêN quaN đếN HìNH DạNG 
Màu Sắc TượNG TrưNG cHo 
NGũ HàNH, vị Trí LắP đặT và 
Số LượNG cửa Sổ. 
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người trong nhà.
Do đó, số lượng cửa sổ trong nhà nên vừa phải, đủ để 
không khí có thể tự do lưu thông từ ngoài vào trong 
và ngược lại.
2. cửa sổ không nên quá rộng và thông thường 
chỉ nên để hai bức tường có cửa sổ
Kích thước của cửa sổ cũng nên được thiết kế vừa 
phải, cân đối. Cửa sổ có kích thước quá to cũng sẽ làm 
nhiễu loạn trường khí trong nhà, còn nếu quá nhỏ sẽ 
làm hạn chế tầm nhìn và tâm lý của người trong nhà 
đối với thế giới bên ngoài.
Tùy theo kết cấu của ngôi nhà và sở thích, có thể thiết 
kế kích cỡ cửa sổ khác nhau. Tuy nhiên, cạnh trên của 
cửa sổ phải cao hơn đầu người lớn lúc đứng cạnh cửa 
sổ. Yếu tố này vừa tạo cảm giác thoải mái khi đứng 
quan sát bên ngoài, vừa có tác dụng tâm lý kích thích 
lòng tự tin và khả năng thành công của mọi người 
trong nhà.
3. Thiết kế cửa sổ có hình dạng phù hợp với 
phong thủy 
Cửa sổ được xem là “con mắt” của ngôi nhà và mỗi 
không gian sống riêng mà nó hiện diện. Chính vì thế 
trong phong thủy, hướng nhìn của “con mắt” này rất 
quan trọng.
Cửa sổ không nên đối diện trực tiếp với cửa chính vì 
như vậy khí bay vào nhà sẽ nhanh chóng bay ra. Hậu 
quả của nó giống như đặt một tấm gương đối diện với 
cửa chính, không mang lại những ý nghĩa tốt lành.
Khi chọn hướng mở cửa sổ, bạn nên tránh hướng 
Tây vì mặt trời hướng Tây chói chang sẽ khiến người 
trong nhà rất dễ bị đau đầu, cáu gắt và làm việc không 
hiệu quả. Dù khí hậu và vị trí địa lý có khác biệt và với 
những nhu cầu đặc biệt, cửa sổ mở ra hướng Tây luôn 
làm hại cho khí của người sống trong đó. 
Nếu không còn hướng nào khác để mở cửa sổ thì 
nên treo chuông gió thủy tinh (pha lê) dạng giọt 
hoặc hình cầu, có nhiều mặt để biến ánh nắng mặt 
trời thành sắc độ cầu vồng làm mạnh cho vượng khí 
trong cả căn phòng đó nói riêng và toàn bộ ngôi nhà 
nói chung.
Nếu cửa sổ có hướng nhìn ra bệnh viện hoặc một 
góc nhọn nào đó ở phía đối diện, bạn nên dùng rèm 
làm bằng chất liệu từ thiên nhiên như tre, trúc, rèm 
cuốn bằng chất liệu cây đay, tơ cỏ, giấy… Tuy nhiên, 
nếu ánh sáng mặt trời chiếu vào nhà qua cửa sổ quá 
mạnh, nên dùng loại rèm cửa dày để giảm bớt. Ngược 
lại, nên dùng loại rèm mỏng, có màu sáng nếu ánh 
sáng mặt trời chiếu vào nhà vừa phải hoặc hơi yếu. 
Còn với những căn phòng nhỏ hẹp, tuyệt đối không 
nên dùng rèm cửa quá dày và tối màu sẽ khiến căn 
phòng thêm u tối, ẩm thấp… Chỉ một vài lưu ý nhỏ 
thôi nhưng sẽ rất có ích, giúp tạo nên sự cân bằng 
ánh sáng khiến ngôi nhà của bạn thật êm dịu và thoải 
mái.
4. chọn kiểu cửa sổ nào?
Cửa sổ là nơi dẫn khí nên phải được mở hết ra phía 
ngoài hay phía trong thay vì kéo lên trên hay xuống 
dưới.
Tốt nhất là cửa sổ nên mở ra phía ngoài để cho khí dẫn 

vào và lưu chuyển, tăng cường khí 
cho mọi người trong nhà và mang 
đến cơ may trong công việc cũng 
như cuộc sống. Cửa mở ra là sự hoà 
điệu tích cực, dương các khí của 
người nhà đó ra ngoài. Cửa sổ mở 
bên trong khiến người chủ thành 
nhút nhát có hại cho khí.
Cửa sổ nâng lên hạ xuống không 
bao giờ nên mở nửa chừng vì chỉ 
hấp thụ được một nửa khí ra vào từ 
cửa sổ và lại người ngoài nhìn vào 
có ý tưởng không hay.
5. Bố trí cửa sổ cho từng không 
gian sống
Mỗi không gian sống trong nhà ở 
của bạn có một chức năng riêng. 
Do đó, việc bố trí cửa sổ sao cho 
thật hợp lý với từng không gian 
này có ý nghĩa rất quan trọng trong 
đời sống của bạn.

 Phòng ngủ của người lớn bạn 
không nên bố trí cửa sổ tại vị trí đầu 
giường ngủ khiến ánh nắng chiếu 
thẳng vào mặt người đang nằm 
ngủ, cũng không nên bố trí cửa sổ 
ở vị trí đón nắng hướng Tây. Ngoài 
ra, cửa sổ cũng không nên mở tại vị 
trí có tầm nhìn ra bên ngoài không 
đẹp như nhà vệ sinh, chuồng trại.

 Phòng ngủ của trẻ em cửa sổ rất 
cần thiết giúp lưu thông không khí, 
tuy nhiên vấn đề đẹp, phù hợp và 
an toàn của cửa sổ trong không 
gian sống đặc biệt này rất cần được 
lưu tâm. 
Để đảm bảo an toàn, cửa sổ trong 
phòng bé nên được thiết kế cao 
hơn tầm với của trẻ và có song sắt 
hoặc lưới bảo vệ khi bé chơi đùa, 
leo trèo. Ngoài ra, để tránh cho trẻ 

bị giật mình, bạn không nên kê 
giường ngủ của trẻ quá sát cửa sổ.

 Phòng khách là nơi cần có hệ 
thống cửa sổ lớn vì đây là không 
gian sinh hoạt chung của cả gia 
đình nên cần rất nhiều ánh sáng. 
Với phong cách thiết kế hiện đại, 
kiến trúc sư thường sử dụng hệ 
thống vách kính lớn cho những 
không gian lớn như phòng khách, 
phòng ngủ như một chiếc cửa 
sổ rộng lớn, vừa “mở” cùng thiên 
nhiên, vừa mang lại vẻ đẹp sang 
trọng nhưng cũng thật gần gũi 
cho ngôi nhà.

 Nhà bếp cửa sổ đóng vai trò như 
một nguồn sáng hoàn hảo, cung 
cấp ánh sáng chủ yếu cho căn 
phòng. Với không gian này, một ô 
cửa sổ thoáng, rộng với hệ thống 
rèm, cửa sổ luôn sạch sẽ sẽ góp 
phần vào không gian ấm cúng 
trong từng bữa cơm ngon của gia 
đình bạn. 

 Phòng vệ sinh theo quan niệm 
truyền thống, đây là nơi kín đáo, 
không nhất thiết phải có cửa sổ 
mà chỉ làm các cửa thông gió. Tuy 
nhiên, cũng giống như các phòng 
chức năng khác, cửa sổ trong 
phòng vệ sinh rất cần thiết, giúp 
thông thoáng, làm khô mặt sàn, 
tránh ẩm mốc và giúp thoát mùi 
cho căn phòng. 
Khi thiết kế cửa sổ trong phòng vệ 
sinh nên chú ý mở rộng tối đa kích 
thước cửa sổ tạo sự thông thoáng, 
nhưng vẫn phải đảm bảo sự kín 
đáo, tránh làm mất đi tính riêng tư 
khi sử dụng.

(Tổng hợp)
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NGười BáN NHà Nào cũNG MuốN THu được NHiều TiềN Từ NGôi NHà của Họ TroNG 
kHi NGười Mua Nào cũNG MuốN Trả íT HơN cHừNG Nào Hay cHừNG ấy. NGười Ta 
THắNG Hoặc THua - BấT cứ Là ai - PHụ THuộc vào NHiều NHâN Tố, TroNG đó có 
NHữNG NHâN Tố THị TrườNG, LòNG HaM MuốN Sở Hữu NGôi NHà và THời GiaN Mà 
cHủ NHà MuốN BáN NHà Là Bao Lâu. TroNG Hầu HếT NHữNG vụ Giao DịcH BđS, 
NGười Mua và NGười BáN GặP NHau ở MộT điểM cHuNG Nào đó. NHưNG có NHữNG 
cácH được đề cậP đếN để DuNG Hòa và LàM Hài LòNG BạN.

để có lợi nhuận cao

chấp nhận thực tế: Cách tốt nhất để quyết định xem 
ngôi nhà bạn phù hợp với phạm vi giá cả bao nhiêu là có 
được 3 sự phân tích so sánh thị trường từ 3 chuyên gia môi 
giới nhà đất trong khu vực của bạn. Nếu bạn chọn cách 
làm việc với một sàn giao dịch BĐS hay công ty môi giới 
địa ốc, hãy chọn nơi mà có nhiều kinh nghiệm và bề dày 
thành tích trong việc mua bán nhà và có một kế hoạch 
làm việc tốt.
Đưa ra mức giá thận trọng: Điển hình như, nếu bạn đưa 
ra một cái giá từ 5 đến 10% cao hơn so với thị trường, hầu 

khi  bán nhà 

như bạn có được một giá trị thật 
gần với giá trị ngôi nhà của bạn. 
Cũng vậy, hãy cố gắng tính toán 
từng m2 ngôi nhà của mình theo 
giá thị trường (giá càng cao khi 
nhà có nhiều khoảng không sinh 
hoạt). Nếu ngôi nhà bạn có nhiều 
nét đặc biệt hoặc chất lượng làm 
cho người ta thèm muốn hơn, 
bạn có thể đưa ra mức giá cao 

hơn. Cuối cùng, hãy làm theo 
một phương châm xa xưa hòng 
gắn chặt người mua với giá bán 
của mình, ví dụ như ra giá 1,99 tỷ 
đồng thay vì 2 tỷ đồng.
Đừng phí thời giờ: Ngôi nhà 
càng lâu bán, bạn càng ít có cơ 
hội có được giá cao. Hãy nhớ 
rằng, bạn phải trả phí vay ngân 
hàng, phí bảo trì cho căn hộ và 
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giá cao cho ngôi nhà bạn trong thị trường chậm quả là 
một thử thách, đặc biệt là nếu bạn được giới thiệu với 
một người mua trả giá thấp. Những cách trả giá như vậy 
có thể gây khó chịu, nhưng thử thách sự quan tâm của 
bạn đến sự cân nhắc và bớt giá của bạn. Nếu người mua 
kiên quyết mua bằng được ngôi nhà của bạn và nếu 
ngôi nhà bạn nằm ở địa điểm đẹp, bạn quả là có cơ hội 
ngàn vàng để bán nhà. Hãy tìm hiểu xem người mua 
muốn điều gì và hướng những đề xuất đó sao cho phù 
hợp. Hãy tỏ ra mềm mỏng trong cuộc thương lượng 
hoặc là, nếu bạn có thể, đề nghị một sự trao đổi giá bán 
cao hơn một chút.
giá thấp để bán cao: Một chiến lược không thông 
dụng lắm để yêu cầu nảy sinh và được giá cao nhất cho 
ngôi nhà của bạn là đưa ra một giá đúng hoặc thấp 
hơn giá thị trường. Cái gọi là dưới giá thị trường lại hoạt 
động tốt trong thị trường năng động để lôi kéo nhiều 
người mua trả và đấu giá. Tuy nhiên, phương cách này 
chỉ hiệu quả trong điều kiện thị trường đang hoạt động 
tốt và nhà của của bạn phải có nhiều người thích.

(Sưu tầm)

NêN ở chuNg cư tầNg cao hay thấp?
Căn hộ chung cư đã và đang dần trở thành lựa chọn hàng đầu của 
những gia đình trẻ hiện đại. Tuy nhiên không ít người lại tỏ ra băn 
khoăn nên chọn ở tầng cao hay tầng thấp. 
căn hộ ở tầng thấp: 
Thuận lợi:
- Mát hơn (do nhiệt được tản, hòa vào các tầng phía trên).
- Thuận tiện về giao thông, không phải chờ đợi và mất nhiều thời 
gian đi cầu thang.
- An toàn cao hơn khi xảy ra cháy nổ.
Băn khoăn:
- Tầm nhìn ra ngoài hạn chế.

căn hộ chung cư ở tầng cao:
Thuận lợi:
- Có nhiều tầm nhìn tốt ra không gian bên ngoài.
- Nếu gia đình bạn chọn dạng căn hộ chung cư cao cấp thì những 
không gian trên cùng của tòa nhà rất đáng để quan tâm. Đó là 
những căn hộ penhouse, thông tầng, rộng rãi.
- Khi xác định ở chung cư cao cấp, thì giá trị chủ đạo là tầm nhìn. 
Chúng tôi thường gọi là: Mua tầm nhìn.
Băn khoăn:
- Nếu thang máy của tòa nhà gặp trục trặc thì đó là vấn đề hạn 
chế nhất khi gia đình sống ở tầng cao.
- Gió trên tầng cao thường mạnh, nếu cửa ra vào và cửa sổ không 
tốt sẽ rất nguy hiểm cho các thành viên trong gia đình.

Kết luận:
Theo quan điểm riêng của tôi, nếu gia đình chọn căn hộ chung cư 
cao cấp thì nên chọn tầng cao vì:
- Chung cư cao cấp thường xây ở những vị trí có tầm nhìn đẹp, 
bạn nên tận dụng những tầm nhìn đó, tăng chất lượng sống cho 
bạn và gia đình.
- Ở chung cư cao cấp, chất lượng thang máy (độ rộng, tải trọng, hệ 
thống, tốc độ) được chủ đầu tư quan tâm tốt.
- Ở những vị trí cao, ô nhiễm ánh sáng, âm thanh ít bị ảnh hưởng 
hơn so với bạn ở tầng thấp
Qua những gợi ý nhỏ này hi vọng bạn sẽ chọn được không gian 
sống tốt nhất cho mình và gia đình.

KTS. Nguyễn Phan Minh (Theo ADKientruc)

những chi phí khác cho ngôi nhà 
của bạn trong khi bạn đang rao bán 
nó. Nếu như bạn mua một căn nhà 
gần bên, phí tổn có thể tăng lên một 
cách nhanh chóng. Bạn cũng nên 
tránh bán nhà trong thời điểm bất 
lợi.  
hãy cho kiểm tra ngôi nhà bạn 
một cách kỹ lưỡng: Hãy thuê một 
người thợ hoặc thầu xây dựng có đầy 
đủ kinh nghiệm kiểm tra kỹ lưỡng 
các hư hỏng nếu có nhằm tránh 
trường hợp có người mua thích nhà 
bạn nhưng lại hoảng sợ trước những 
hư hỏng vặt không đáng bao nhiêu 
chi phí.
hãy làm cho ngôi nhà bạn là một 
ngôi nhà mẫu như các chủ dự án 
thường làm khi bán căn hộ: Nếu 
bạn muốn sửa chữa nhà trước khi 
bán hãy lên kế hoạch và nên chỉ làm 
1 lần cho hoàn hảo, cải tạo lại ngôi 
nhà bạn với một số tiền tối thiểu. 
Mục đích của bạn là làm hoa mắt 
người mua đang sẵn sàng mua nhà 
trong điều kiện dễ dàng nhất. Sơn, 
đánh bóng sàn và vách đá và 
những tấm phủ giường thơm 

tho là một biện pháp ít tốn kém để 
làm tăng lợi nhuận cho ngôi nhà của 
bạn. 
Phải có kế sách trong thỏa thuận 
mua bán và công chứng: Hãy 
tránh những điều khoản tốn kém 
trong hợp đồng mua bán, như là trả 
phí hoàn tất hợp đồng và những bất 
trắc xảy ra mà có thể ngốn khá nhiều 
thời gian của bạn ngoài thị trường. 
lời khuyên: Bạn đang bỏ lỡ một 
khách hàng trả cao hơn trong khi đã 
nhận cọc người mua đầu tiên? Nếu 
cái giá đó nằm trong phạm vi của 
bạn, hãy xem xét cẩn thận xem giá 
đó có đối lập với điều kiện thị trường 
không và bạn muốn hoặc cần bán 
nhanh như thế nào? Ở thị trường 
nhanh, có thể bạn nhận được nhiều 
người mua trả giá ngay lập tức, 
nhưng ở thị trường chậm, bạn có thể 
gặp sự mích lòng khi người mua rút 
lui trong khi bạn đang chờ đợi người 
khác.
Không có gì để mất: Để bán được 
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người Thường 
nhân Tài

Xin bắt đầu câu chuyện bằng lời 
cảnh báo của một vị đại thần với 
vua Quang Trung: “Hoàng đế sẽ 
thất bại vì không biết dùng người 
thường”.
Khi còn làm việc trong một công 
ty nước ngoài, có lần tôi đã tiến cử 
một ứng viên sáng giá cho chức 
trưởng phòng kỹ thuật. Nhưng rồi 
vị giám đốc đã từ chối với lý do 
nếu bố trí một người quá tài như 
vậy vào vị trí trên, anh ta không 
những không phát huy được khả 
năng mà còn tạo ra những vấn 
đề mà người “kém hơn” sẽ không 
gặp phải. Với vị trí này, công ty chỉ 
cần người có trình độ học vấn, kỹ 
năng thích hợp.
người thường không dùng 
được, sao dùng nổi người tài?
Dù có thể làm mích lòng một số 
lãnh đạo nhưng cũng xin mạo 
muội nhận xét: đa phần những 
kêu ca về thiếu nhân tài là do sự 
bất lực của các vị lãnh đạo. Thực 
tế đã cho thấy việc thiếu nhân tài 

không bao giờ là nguyên nhân 
thất bại của các vị lãnh đạo có 
bản lĩnh.
Đại đa số các doanh nghiệp đều 
bắt đầu công việc với những 
người thường chứ không phải 
người tài. Ngay cả người đứng 
đầu hoặc sáng lập ra doanh 
nghiệp, họ chỉ được công nhận là 
người tài sau khi đã thành công 
cùng với những người thường. 
Vậy nên, bản lĩnh đầu tiên mà 
một lãnh đạo cần có là cùng với 
những người thường đưa doanh 
nghiệp đi lên chứ không phải 
trông chờ vào người tài mà phát 
triển.
Nhu cầu về nhân tài thường 
xuất hiện khi doanh nghiệp, tổ 
chức gặp những vấn đề nan giải 
bế tắc. Nhưng thử hỏi một môi 
trường mà người thường còn 
chưa thấy thỏa mãn thì sao thu 
hút được người tài? Và liệu “nhân 
tài” có phải là giải pháp không? 
Thực tế cho thấy là những vấn 

đề khó khăn trong doanh nghiệp phải được mọi người 
nhận thức và quyết tâm thực hiện mới có thể giải quyết, 
vài người tài không thể làm được, có chăng chỉ là giúp 
đối phó tức thời mà thôi. “Ba ông đóng giày thành một 
Gia Cát Lượng”, câu nhắc nhở này thật không thừa cho 
những đơn vị đang quá “khát” người tài. Người tài dễ ra 
đi khi gặp chuyện không hài lòng hay gặp cơ hội mới. 
Người tài, chiếm số ít trong doanh nghiệp nên có thể 
thay thế, số đông còn lại thử hỏi sao có thể thay được? 
Dùng người thường cũng khó lắm thay! 
Thử thách người tài
Thử thách đầu tiên cho người tài là phải khẳng định mình 
vượt trội so với mọi người trong tổ chức. Và đây là một 
thử thách lớn khi họ lập kế hoạch hay triển khai một dự 
án nào đó. Lý do là với sự ưu ái lộ liễu của cấp lãnh đạo, 
họ khó dành được sự ủng hộ của số đông trong tổ chức. 
Nếu kết quả không như ý, người tài liền bị thất sủng.
Do được tôn vinh và kỳ vọng nhưng lại không được thử 
thách, nhiều người được coi là nhân tài chưa thật sự 
trưởng thành. Tệ hơn, họ mất đi những đức tính cực kỳ 
quan trọng là khiêm nhường và nhẫn nại, điều mà bất kỳ 
nhà quản lý nào cũng phải có.
“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, có lẽ cần thay đổi tư duy 
về nhân tài. Đó không chỉ là người sở hữu những kiến 
thức hoặc kỹ năng chuyên môn giỏi. Họ phải là người đủ 
dũng khí và sức chịu đựng để áp dụng được kiến thức, 
kỹ năng vào thực tiễn một cách thành công, dám dùng 
sự “thỏa chí” đánh đổi những khó khăn. Thực tế cho thấy 
những người thành đạt đều dám “cho” vì không tính toán 
quá chi li về những gì mình có thể “nhận”.
những vấn đề khi chiêu mộ người tài
Sẽ không phải là một chiến lược hay khi doanh nghiệp 
đưa ra tuyên bố chiêu mộ và biệt đãi nhân tài.
Nếu không có những lý do chính đáng, được giải thích 
rõ ràng thì điều này như ngầm khẳng định những người 
thường trong bộ máy của tổ chức là vô dụng, yếu kém, 
lạc hậu... Sự chống đối ngầm là hệ quả tất yếu. Nó sẽ gây 
tâm lý tiêu cực và làm xấu đi quan hệ với những cán bộ 
đã có thâm niên công tác. Điều này còn tạo khó khăn 
ngay từ bước đầu cho người tài vì họ sẽ phải chịu những 
xét nét có tính chất phê bình của mọi người trong tổ 
chức.
Về phía người tài, do được lãnh đạo coi là “sao” ngay khi 
chưa hiểu vấn đề và đặc biệt là con người trong tổ chức 
nên họ có khuynh hướng đưa ra những yêu sách theo 
cảm nhận chủ quan. Có trường hợp người tài vượt qua 
lãnh đạo về mọi phương diện dễ khiến doanh nghiệp 
suy tàn hoặc bị thôn tính.
Vì thế các nhà lãnh đạo hãy thật cẩn thận khi chiêu mộ 
người tài và xem lại việc dùng người thường của mình đã 
thực sự ổn chưa? Không nên tỏ thái độ và tuyên bố rằng 
tổ chức của mình đang thiếu nhân tài và cần tuyển mộ 
người tài để giải quyết “những vấn đề lớn”.
Các nhà lãnh đạo cũng không nên công bố “chính sách 
đãi ngộ nhân tài” với những hứa hẹn theo kiểu “ba rem” 
về điều kiện vật chất, lương bổng. Nếu có chiêu mộ được 
người tài thì cũng đừng vội vã “lăng xê” hoặc công khai 
mà cần cho “thử lửa” cùng với những trợ giúp kín đáo để 
người tài thật sự dần khẳng định vị thế trong tổ chức.

(Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn)

THời GiaN GầN đây, NHâN Tài Là MộT đề Tài 
NóNG được BàN THảo ở rấT NHiều Nơi. các NHà 
quảN Lý BàN LuậN NHiều về việc TìM kiếM NHâN 
Tài, PHáT HiệN NHâN Tài, THu HúT NHâN Tài, Giữ 
cHâN NHâN Tài THậM cHí Là đào Tạo NHâN Tài… 
TroNG kHi đó việc DùNG NGười “BìNH THườNG” 
Lại íT được BàN Bạc. cHuyệN Này Dễ quá cHăNG? 
Hay Là Họ kHôNG đáNG để các “SếP” BàN Bạc?
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Sắp được 
“bổ nhiệm”

Một huấn luyện viên bóng đá lâm bệnh nặng 
không thể qua khỏi. Người đồng nghiệp khá nổi 
tiếng của ông ta dặn dò:

- Ông ạ, tuổi tôi cũng đã cao rồi. Hãy tìm cách 
báo cho tôi biết tình hình thế giới bên kia nhé!
Nửa năm sau, chuông điện thoại reo. Ở đầu dây 
bên kia là ông bầu đã quá cố thông báo:
- Tôi có một tin tốt và một tin xấu cho ông.
- Nói tin tốt trước đi.
- Ông sắp có cơ hội giành chiếc cúp C1 đầu tiên 
trong đời!
- Tuyệt! Thế còn tin xấu?
- Vâng, đội Địa ngục đã lọt vào trận chung kết 
C1, gặp đội Thiên đường. Tuần sau, ông sẽ được 
bổ nhiệm làm huấn luyện viên 

Ân hận
Một nhà bán đồ cổ đến làng quê nọ, thấy bác 
thợ mộc có chiếc tủ cổ cũ kỹ mà hắn nghĩ là có 
thể đem về tỉnh bán lại với giá hơn chục ngàn, 
nhưng lại ma giáo, không muốn cho bác thợ 
mộc biết giá trị của chiếc tủ, hắn gạ mua với giá 
rẻ mạt:
- Tôi trả cho ông 5 francs chiếc tủ này, nó chẳng 
dùng đựng được gì, nhưng tôi chỉ cần củi để 
đốt lò sưởi thôi.
Sáng hôm sau, hắn hớn hở vác xe tải đến để chở 
chiếc tủ, thì thấy đống gỗ cưa ngắn lù lù trước 
cửa, hắn ngạc nhiên hỏi :
- Cái gì thế này?
- Gỗ của ông đấy, bác thợ mộc đáp, hôm qua tôi 
hối hận quá vì bán cho ông những 5 francs, nên 
bèn phải cưa nhỏ ra giùm cho ông!

Không mê tín
Quản lý nhân sự: Trước giờ anh có kinh nghiệm 
thương mại nào chưa?
Người xin việc: Chưa, tôi vừa mới ra trường thôi.
Quản lý nhân sự: Thế anh đang tìm việc gì?
Người xin việc: Tôi muốn công việc gì đó đại loại 
như cấp điều hành, làm phó giám đốc chẳng 
hạn.
Quản lý nhân sự: Nhưng chúng tôi đã có tới 
mười hai vị phó giám đốc rồi.
Người xin việc: Không sao đâu. Tôi không phải là 
người mê tín dị đoan.

* café chứng Khoán – Index house: 98 Lê Thánh Tôn, Q.1 - ĐT: 08 3823 8248
* café MTV: 65 Võ Văn Tần, P.6, Q.3 – ĐT: 08 3930 2596
* café Đồng Dao: 31 Hồ Biểu Chánh, P.12, Q. Phú Nhuận – ĐT: 08 3997 6608
* Blue café: 701-703 Phan Văn Trị, P.7, Q.Gò Vấp – ĐT: 08 3588 6823
* Sao café: 05 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3 – ĐT: 08 3822 9228
* café Paris Deli: Saigon Center, 65 Lê lợi, Q.1 - ĐT: 08 3821 6127
                                       3CS 3/1 Nguyễn Đức Cảnh, Phú Mỹ Hưng, Q.7
* café Một Thuở: 209 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3
* nhà hàng nam Phố: 213 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3
* nhà hàng hảo công Phu: 211 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3
* nhà hàng Phở Vina one: 44 Mạc Thị Bưởi, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
 71-73 Thống Nhất, P. Binh Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM
449 Đại lộ Bình Dương, Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương

tranh vui

Tầng trệt, số 5 Lê Duẩn, Q.1 – ĐT: 38.115.680

• Số 155B Sư Vạn Hạnh, Q.10 – ĐT:(08) 38 624621

Số 6 Lê Thánh Tôn, Q.1, nhà hàng Vasta (lầu 8) 
Gemadept Tower – ĐT: 38.245.438

• Số 62 Trần Quang Khải, Q.1 – ĐT: (08) 38 481299
• Số 905 Trần Hưng Đạo, Q.5 – ĐT: (08) 38 384242
• Số 155B Sư Vạn Hạnh, Q.10 – ĐT: (08) 38 624621

• Mộc 82 Nguyễn Du, Q.1
• Mộc 48 Lê Thánh Tôn, Q.1
• Mộc 85 Lý Tự Trọng, Q.1

41 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh

khách hàng cÓ ThỂ nhận Bản Tin 
BấT động Sản SAcOmrEAL miễn Phí Tại: 

 
Chi nhánh - Văn phòng Giao dịch Sacomreal

Chi nhánh - Văn phòng Giao dịch Sacombank
và hệ thống Quán Cafe
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