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 TP.HCM vẫn là thị trường bất 
động sản hấp dẫn 
Theo báo cáo về "Xu hướng mới nổi trên 
thị trường BĐS khu vực châu Á-Thái Bình 
Dương" năm 2010 do Viện Quản lý Đất 
Đô thị tại Mỹ (ULI) và công ty Pricewater-
house Coopers thực hiện thì triển vọng 
phát triển tại TP.HCM vẫn rất khả quan, 
xét về tổng thể thì TP.HCM đứng thứ 3 
sau Thượng Hải và Mumbai.
Ông David Fitzgerald, chuyên gia về 
lĩnh vực BĐS của công ty Pricewater-
houseCoopers Việt Nam cho biết, kết 
quả khảo sát cho thấy mặc dù mức độ 
đề xuất mua thấp hơn năm trước nhưng 
TP.HCM  vẫn tiếp tục là thị trường hấp 
dẫn các nhà phát triển và đầu tư BĐS. 

Báo cáo cung cấp cho người đọc một 
cái nhìn tổng quan về xu hướng đầu tư 
và phát triển BĐS tại châu Á-Thái Bình 
Dương, về các thị trường vốn và tài chính 
dành cho BĐS và các xu hướng của lĩnh 
vực BĐS và khu vực đô thị.
Báo cáo căn cứ vào ý kiến của 270 chuyên 
gia BĐS nổi tiếng trên thế giới, bao gồm 
các nhà đầu tư, thiết kế, đại diện của các 
công ty kinh doanh BĐS, những nhà cho 
vay, môi giới và tư vấn.
Theo bản báo cáo thì ngay từ lúc bắt đầu 
cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu, thị trường 
BĐS tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương 
vẫn ở vào tình trạng tốt hơn so với thị 
trường châu Âu và Mỹ. Trong khi giá BĐS 
và giá cho thuê trong khu vực giảm sút 
mạnh trong năm 2008 và đầu năm 2009 
cùng lúc với phương Tây thì trong 6 tháng 
cuối năm thị trường ở mọi nơi trong khu 
vực châu Á-Thái Bình Dương đã vực dậy 
do sự hồi phục mạnh mẽ của nền kinh 
tế Trung Quốc từ một loạt các biện pháp 
kích cầu tài chính và tiền tệ.

Báo cáo ghi nhận, mặc dù vẫn tồn tại tình 
trạng bế tắc giữa người mua và người 
bán tại một số thị trường và giá cho thuê 
có nhiều biến động, nhìn chung châu Á 
có khối lượng giao dịch tăng và giá BĐS 
cao hơn, với phần lớn sự phục hồi diễn 
ra ở Trung Quốc. Không giống với tình 
trạng phổ biến đang xảy ra tại Mỹ và 
châu Âu, việc bán đổ bán tháo BĐS tại 
châu Á diễn ra tương đối ít.

 (Vietnamplus)

 TP.HCM phát triển đô thị ngang 
tầm khu vực và quốc tế
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt 
điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng 
TP.HCM đến năm 2025. Vùng phát triển 

thành phố sẽ gồm 13 quận nội thành 
hiện hữu và 6 quận mới, thị trấn thuộc 
huyện, các đô thị phát triển. Tổng diện 
tích khu này khoảng 49.400 ha với quy 
mô số dân năm 2025 là 7,4 triệu người.
Theo quy hoạch, bán kính khu vực nội 
thành của TP.HCM là 15 km. Với diện tích 
này, TP.HCM có khu vực nội thị rất lớn, 
phát triển theo hướng đa tâm với trung 
tâm tổng hợp tại khu vực nội thành cũ và 
các trung tâm cấp thành phố tại 4 hướng 
phát triển. Nhưng tuyệt đối không phát 
triển đô thị vùng bảo tồn nghiêm ngặt 
và vùng phục hồi sinh thái thuộc khu 
bảo tồn thiên nhiên rừng ngập mặn Cần 
Giờ và các khu rừng đặc dụng, phòng hộ 
trên địa bàn các huyện Bình Chánh, Củ 
Chi.
Khu nội thành cũ có trung tâm tổng hợp 
chính nằm trên địa bàn các quận 1, 3, 
một phần quận 4, Bình Thạnh với chức 
năng hành chính, văn hóa, lịch sử, du lịch 
và dịch vụ đa ngành có quy mô 930 ha.
Tại khu vực 6 quận mới sẽ đầu tư xây 

dựng các đô thị có quy mô hiện đại, 
đồng bộ về hạ tầng xã hội và kỹ thuật đô 
thị. Trong khu vực này cũng sẽ tiến hành 
xây dựng các bãi đỗ xe ngầm hiện đại 
phục vụ nhu cầu dân sinh. Bên cạnh đó, 
hình thành khu đô thị khoa học - công 
nghệ có diện tích khoảng 800 ha tại 
quận Thủ Đức và quận 9. Như vậy, vùng 
công nghiệp sẽ phát triển tại các quận 
mới và 4 huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè 
và Bình Chánh.

(Theo Chinhphu.vn)

  BĐS đang trong thời điểm mua 
vào 
Sau gần hai năm tụt dốc, thị trường BĐS 
TP.HCM đã lấy lại sức và có dấu hiệu hồi 
phục nhẹ, thậm chí có thể sẽ hồi phục 
mạnh mẽ vào năm 2010. 
Nếu so sánh với giá nhà đất đầu năm 
2008 và hiện nay thì mức giá đất hiện đã 
giảm nhiều so với trước, trung bình từ 
20% đến 50%, trong khi giá căn hộ thực 
tế không giảm nhiều chỉ ở mức 10% đến 
30% so với lúc đỉnh điểm. Qua khảo sát 
thị trường cũng như tại các điểm môi giới 
nhà đất tại khu Đông và Nam TP.HCM, 
hiện giá đất được xem là khá hợp lý để 
có thể mua vào với mục đích xây dựng 
nhà để ở hoặc đầu tư. 
Còn tại khu Đông TP.HCM, thị trường 
nền đất quận 9 đã vượt qua quận 2 về 
độ hấp dẫn bởi đây là nơi có nhiều tuyến 
giao thông trọng điểm của TP đi qua đã 
và đang triển khai xây dựng, như: đường 
vành đai phía Đông nối cầu Phú Mỹ (Q.7) 
đến cầu Rạch Chiếc (Q.2); đường cao tốc 
TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, xa lộ 
Đông Tây nối vào đường cao tốc TP.HCM 
– Long Thành – Dầu Giây... Việc các tuyến 
đường giao thông nối kết với trung tâm 
thành phố sẽ giúp giá đất quận 9 lấy lại 
“phong độ” như thời điểm đỉnh sốt vào 
cuối năm 2007. 

(Tổng hợp)
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 Đăng ký giao dịch đảm bảo nhà 
đất trong một ngày 
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn 
Thành Tài đã ký văn bản quy định thời 
gian tiến hành cấp giấy chứng nhận 
nhà đất mới theo Nghị định 88 và 
Thông tư 17, có hiệu lực từ ngày 10/12. 
Cụ thể, thời gian cấp giấy chứng nhận 
lần đầu không quá 50 ngày làm việc; 
cấp đổi bổ sung tài sản gắn liền trên 
đất hoặc cấp lại (do bị mất) không quá 
30 ngày; cấp đổi từ giấy chứng nhận cũ 
sang mới không quá 20 ngày.
Đối với trường hợp thực hiện thủ tục 
đăng ký giao dịch bảo đảm (thế chấp, 
giải chấp, thay đổi, bổ sung nội dung 
đăng ký thế chấp) bằng quyền sử dụng 
đất và tài sản gắn liền trên đất, quy 
định chỉ 1 ngày.
Các trường hợp: nhập và tách nhiều 
thửa đất, tài sản trên đất, thuê lại đất, 
chuyển quyền; chuyển mục đích sử 
dụng đất, chuyển công năng sử dụng 
tài sản trên đất lại, thời gian thực hiện 
không quá 15 ngày. Đăng ký cho thuê, 
cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản 
gắn liền trên đất, giải quyết không quá 
10 ngày. Người dân nộp hồ sơ và nhận 
giấy chứng nhận mới tại văn phòng 
đăng ký quyền sử dụng đất các quận 
huyện.
Trong giai đoạn giao thời, chuyển tiếp 
giữa hai loại giấy tờ nhà đất cũ và mới, 
những hồ sơ đủ điều kiện giải quyết 
ngay, ghi ngày tháng năm trước ngày 
10/12. Các hồ sơ đã tiếp nhận trước 
10/12 nhưng chưa được cấp, sẽ chuyển 
giao cho cơ quan thụ lý để cấp mới. Hồ 
sơ đã đủ điều kiện cấp giấy người dân 
không phải bổ sung thêm giấy tờ, kể cả 
bản vẽ nhà đất. 

 (Theo VnExpress)
 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở 

trong 15 ngày
Bộ Xây dựng vừa công bố quyết định về 
sửa đổi một số thủ tục hành chính do Bộ 
Xây dựng ban hành ngày 30/12/2009. 
Theo đó, thời hạn các cơ quan chức 
năng xem xét hồ sơ xin cấp giấy phép 
xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ không 
quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ.
Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng bao 
gồm: đơn xin cấp giấy phép xây dựng, 
bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất, 
bản vẽ thiết kế và sơ đồ hệ thống điện, 
nước, thoát nước... Trường hợp hồ sơ xin 
cấp giấy phép xây dựng chưa hợp lệ, 
cơ quan cấp giấy phép phải giải thích, 
hướng dẫn cho người dân xin cấp phép 
để bổ sung hồ sơ. 

(Theo Người lao động)

 Tháng 4/2010: Hà Nội nhận hồ 
sơ mua nhà ở xã hội
Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, mặc dù 
tháng 10/2010 mới bắt đầu xét duyệt chỉ 
tiêu mua nhà ở xã hội, nhưng Sở sẽ bắt 
đầu tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội từ 
tháng 4/2010.
Đối tượng được mua nhà ở xã hội là cán 
bộ, công chức, viên chức hưởng lương 
từ ngân sách, các hộ gia đình, cá nhân bị 
thu hồi nhà ở, đất ở nhưng không được 
bồi thường bằng nhà ở, đất ở. Tuy nhiên, 
trong giai đoạn đầu, do lượng nhà còn ít, 
Hà Nội sẽ ưu tiên giải quyết nhu cầu mua 
nhà của cán bộ, công chức, viên chức 
hưởng lương từ ngân sách. Người được 
mua, thuê sẽ do chính cơ quan, đơn vị 
bình bầu theo phương thức chấm điểm. 
Người có điểm cao nhất (tối đa 100 điểm) 
sẽ được quyền ưu tiên cao nhất.

 Hiện, Hà Nội mới có 800 căn nhà đầu 
tiên tại khu đô thị Việt Hưng (Q.Long 
Biên) trong quỹ nhà ở xã hội, trong đó 
500 căn cho thuê và 300 căn thí điểm 
cho thuê mua.
Được biết UBND TP.Hà Nội cũng đã phê 
duyệt chủ trương đầu tư thêm 5 dự án 
nhà xã hội tại Khu đô thị mới Sài Đồng 
(Long Biên), xã Ngũ Hiệp (Thanh Trì), 
xã Kim Chung (Đông Anh) và huyện 
Chương Mỹ. 5 dự án này đang trong quá 
trình lập dự án, điều chỉnh quy hoạch, 
trình UBND TP trong quý I/2010. Ước 
tính, với 5 dự án này, quỹ nhà cho người 
thu nhập thấp của Hà Nội sẽ có thêm 
khoảng 4.900 căn hộ.

(Theo Diễn đàn doanh nghiệp)

 Đất nền Long Thành tăng 40%
Giá đất nền khu vực H.Long Thành 
(Đồng Nai) đã tăng khoảng 40% so với 
đầu năm 2009, hiện đang giao dịch ở 
mức 2-5 triệu đồng/m2.
Nếu trước kia đất nền được bán với giá 
1,8 triệu đồng/m2 thì giờ tăng lên mức 
3 triệu đồng/m2. Tuy nhiên do tình hình 
kinh tế chưa ổn định, cộng với giá vàng 
biến động liên tục nên trong thời gian 
qua khu vực này ít giao dịch thành 
công.
Theo các chuyên gia BĐS, giá đất ở đây 
tăng cao như vậy là do trong thời gian 
qua tại khu vực này có nhiều dự án trọng 
điểm được cấp phép và khởi động. Đồng 
thời khu này dự kiến cũng sẽ trở thành 
trung tâm hành chính của tỉnh Đồng Nai 
trong tương lai. Bên cạnh đó, chiến lược 
phát triển của tỉnh Đồng Nai sẽ chủ yếu 
mở rộng về phía Nam nên khu vực này 
được nhiều người chú ý. 
Dự báo năm 2010, khu vực Long Thành 
sẽ là tâm điểm của thị trường Đồng Nai.

(Theo Thanh niên)
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sự kiện 
bất động sản 
nổi bật năm 2009

1. Giao dịch chuyển nhượng hợp đồng 
góp vốn được thừa nhận
Theo Thông tư 161 ngày 03/9/2009 của Bộ 
Tài chính, có 2 cách tính thuế thu nhập cá 
nhân đối với những trường hợp chuyển 
nhượng hợp đồng góp vốn mua căn hộ, nền 
đất: Hoặc 25% trên lợi nhuận nếu xác định 
được giá vốn và các chi phí hoặc 2% trên giá 
chuyển nhượng nếu không xác định được 
giá vốn và các chi phí. 
Thông tư quy định: trường hợp cá nhân 
góp vốn với các tổ chức, cá nhân xây dựng 
nhà để hưởng quyền mua căn hộ, nền nhà 
nhưng trong quá trình thực hiện hợp đồng 
lại chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác 
phần vốn và quyền mua nền, căn hộ thì thực 
hiện kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân đối 
với hoạt động chuyển nhượng BĐS.
Trước đây, theo quy định của Luật đất đai, 
hoạt động chuyển nhượng BĐS hợp pháp 
khi BĐS chuyển nhượng đã được cơ quan 
nhà nước cấp giấy chứng nhận chủ quyền, 
còn BĐS chưa có chủ quyền là không hợp 
pháp. Nhưng, nếu thu thuế đối với trường 
hợp chuyển nhượng BĐS từ hợp đồng góp 
vốn như hiện nay thì có thể được ngầm hiểu 
là giao dịch chuyển nhượng này được pháp 
luật thừa nhận.

2. Thị trường nghỉ dưỡng vẫn phát triển
Năm 2009, dù bối cảnh chung của thị trường 
khá ảm đạm, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp 
vẫn mạnh dạn đầu tư vào các dự án biệt 
thự nhà vườn vùng đồi núi và biệt thự nghỉ 
dưỡng ven biển dành cho những doanh 
nhân thành đạt, giới nghệ sĩ có điều kiện về 
kinh tế, có thời gian nghỉ ngơi và làm việc 
không bị hạn chế. Hầu hết các dự án này 
đều được các chủ đầu tư dự án đầu tư xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ tiện ích 
công cộng và nhiều hạng mục giải trí cao 
cấp đi kèm với các dịch vụ quản lý, vận hành 

tương đối tốt giúp khách hàng có thể khai 
thác tối đa khả năng sinh lời của biệt thự 
nhà vườn mà khách sở hữu trong thời gian 
họ không sinh sống ở đó bởi thông thường 
khách hàng chỉ sử dụng không gian sống 
này khoảng 1-2 lần/tuần.
Có thể kể tên một số dự án biệt thự nhà 
vườn cao cấp như Tản Viên Resort (Ba Vì), 
Viên Nam Resort (Hòa Bình), Anantara Đồng 
Mô Resort (hồ Đồng Mô)… và các dự án 
nghỉ dưỡng ven biển Nam Trung bộ như 
Casalle Hill (Lagi, Bình Thuận), Casa Lavanda 
(Mũi Né, Bình Thuận)... Không chỉ thu hút sự 
quan tâm của giới thượng lưu mà khá nhiều 
nhà đầu tư trường vốn cũng không bỏ qua 
cơ hội đầu tư vào phân khúc thị trường này.

3. Nhà ở xã hội được khởi động ở nhiều 
địa phương
Nếu như những năm trước đây, việc thí điểm 
phát triển nhà ở xã hội chỉ được thực hiện trên 
giấy là chủ yếu, thì sang năm 2009, chương 
trình này đã thực sự được khởi động ở nhiều 
địa phương trên cả nước như: TP.HCM, Hà 
Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bắc Ninh...
Các chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế, điều 
chỉnh chỉ tiêu kiến trúc và quy hoạch của 
Thủ tướng Chính phủ trong năm 2009 chính 

là động lực khiến không ít doanh nghiệp 
chuyển hướng đầu tư vào phân khúc nhà ở 
cho người dân có thu nhập trung bình.
Mặc dù vậy, các doanh nghiệp ngành BĐS 
vẫn gặp một số khó khăn trong việc giải 
phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, bị khống 
chế lợi nhuận… Do đó, Nhà nước cần có 
những điều chỉnh nhất định để tạo quỹ 
đất sạch cho doanh nghiệp cũng như điều 
chỉnh lại mức lợi nhuận, giảm các thủ tục 
hành chính liên quan để thu hút các doanh 
nghiệp tham gia chương trình. Như vậy, 
chương trình nhà ở xã hội dành cho người 
có thu nhập thấp mới thực sự phát triển 
trong thời gian tới. 

4. “Chấm điểm” người nghèo để mua nhà 
thu nhập thấp
Ngày 17/11/2009, Bộ Xây dựng đã ban hành 
Thông tư 36/2009/TT-BXD hướng dẫn việc 
bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử 
dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại 
khu vực đô thị.
Nguyên tắc lựa chọn đối tượng được mua, 
thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp được 
Bộ Xây dựng dựa theo bảng điểm. Việc lựa 
chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua 
nhà ở thu nhập thấp thực hiện theo phương 
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pháp chấm điểm, người có tổng số điểm 
cao hơn sẽ được ưu tiên giải quyết trước (với 
thang điểm tối đa là 100). 
Chủ đầu tư các dự án nhà ở thu nhập thấp 
căn cứ vào quy định cụ thể về việc lựa chọn 
các đối tượng do UBND cấp tỉnh ban hành 
để thực hiện việc công khai nguyên tắc, thứ 
tự và đối tượng được mua, thuê, thuê mua 
nhà ở thu nhập thấp đối với dự án do mình 
làm chủ đầu tư.

5. Cấp một giấy nhà đất từ 10/12/2009: 
Theo Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính 
phủ, từ ngày 10/12/2009 sẽ thống nhất cấp 
một loại giấy chứng nhận (GCN) quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác 
gắn liền với đất. Cũng từ thời điểm trên, các 
địa phương sẽ ngừng cấp các loại sổ hồng, 
sổ đỏ cũ. 
GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 
ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp 
theo từng thửa đất. Nếu thửa đất có nhiều 
người sử dụng, nhiều chủ sở hữu nhà ở, tài 
sản khác gắn liền với đất thì GCN được cấp 
cho từng người sử dụng đất, từng chủ sở 
hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất. 
Các loại GCN nhà đất cũ vẫn có giá trị pháp 
lý và được cấp đổi sang GCN mẫu mới khi 
người dân có nhu cầu; những người có 
nhu cầu chuyển quyền, chuyển nhượng, 
mua bán, thừa kế... khi làm thủ tục sẽ được 
chuyển sang cấp giấy mới và không phải 
nộp lệ phí.
Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp GCN (theo 
quy định cũ) đã nộp trước ngày 10/12/2009 
nhưng chưa được cấp sẽ được chuyển cho 
cơ quan Tài nguyên - Môi trường để cấp GCN 
theo quy định mới. 

6. Lùm xùm vì thuế đất quá cao
Hàng trăm hộ dân đang sinh sống tại Khu đô 
thị Phú Mỹ Hưng đang đối mặt với việc phải 
đóng khoản tiền sử dụng đất tương đương 
với giá trị một căn nhà trung bình trên địa 
bàn thành phố. Theo những người sống tại 
đây, việc họ phải nộp khoản thuế quá cao 
chẳng khác nào mua nhà đất đến 2 lần. 
Mới đây, Sở TN&MT TP.HCM đã đưa ra phương 
án giải quyết tranh chấp như sau: mức đóng 
thuế đất cho khách hàng là 30%, thay vì 
100% như trước đây. Tuy nhiên, phương án 
này vẫn chưa được người dân đồng tình.
Theo Nghị định 84/2007/NĐ-CP ban hành 
ngày 25/5/2007: “Trường hợp nhà đầu tư 
nước ngoài bán nhà ở thuộc dự án xây dựng, 
kinh doanh thì người mua nhà ở gắn liền với 
quyền sử dụng đất ở được sử dụng ổn định 
lâu dài và không phải nộp khoản tiền chênh 
lệch giữa giá đất thuê và đất sử dụng ổn 
định lâu dài”.
Thông tư 06/2007 của Bộ TN&MT cũng quy 
định rất rõ trường hợp áp dụng cho Công ty 
Phú Mỹ Hưng: Tổ chức nước ngoài thuê đất 
nhà nước với hình thức trả tiền một lần cho 
cả thời gian thuê để làm dự án xây dựng nhà 
ở (thuê trước ngày Nghị định 84 có hiệu lực), 
nhưng có nhu cầu bán nhà ở trên đất thuê 

đó thì phải nộp một khoản chênh lệch giữa 
tiền sử dụng đất ở và tiền thuê đất mà nhà 
đầu tư đã trả trước một lần cho cả thời hạn 
thuê…
Với các văn bản pháp lý kể trên ai là đối 
tượng phải thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà 
nước đã rõ ràng. Tuy nhiên, nhiều người dân 
Phú Mỹ Hưng vẫn đang chờ đợi quyết định 
cuối cùng từ các cơ quan chức năng về vấn 
đề này. 

7. Lại chen lấn xếp hàng mua căn hộ
Trong khi thị trường BĐS khá trầm lắng thì 
bóng dáng thời bao cấp lấp ló đâu đó khi lần 
đầu tiên tại Hà Nội diễn ra cảnh hàng ngàn 
người chen lấn, xô đẩy nhau trong suốt 3 
ngày liền chỉ để giành được phiếu quyền 
bốc thăm quyền mua căn hộ mà phần móng 
của dự án vẫn chưa hoàn thành. 
Một số người cho rằng, việc nhiều người đổ 
xô đi mua nhà như vậy là do mong muốn 
mua được nhà giá gốc từ chủ đầu tư. Tuy 
nhiên, theo thống kê, có đến hơn 50% khách 
hàng xếp hàng mua căn hộ là giới đầu cơ và 
việc người dân mua được căn hộ giá gốc 
là điều không tưởng trong các trường hợp 
tương tự.
Theo các chuyên gia trong ngành BĐS, 
nguyên nhân khiến thị trường nhà đất “sốt 
hầm hập” trong phút chốc như vậy là do 
thông tin thiếu minh bạch, chiến thuật làm 
giá và bán hàng nhỏ giọt của chủ đầu tư tạo 
sự khan hiếm giả tạo... Chính vì vậy, các nhà 
đầu tư cần thận trọng trước những thông 
tin thị trường và xem xét kỹ lưỡng trước khi 
quyết định "rót vốn" vào một dự án nào đó. 

8. 77 dự án sân golf bị thu hồi
Theo thống kê, trung bình 192 nước và vùng 
lãnh thổ, kể cả các nước phát triển có số 
người giàu nhiều hơn Việt Nam, mỗi nước 
cũng chỉ có 14 sân golf. 
Tuy nhiên, 166 sân golf với trên 52.000 ha 
đất đang được dành cho khoảng 5.000 
người chơi golf tại Việt Nam. Như vậy mỗi 
người chơi golf được hơn 10 ha để vui chơi, 
trong khi bình quân mỗi người ở đồng bằng 
Bắc bộ chỉ được phân hơn 1 sào (360m2) để 
trồng lúa. 
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Võ Hồng Phúc 
cho biết, các dự án sân golf đang chiếm 
dụng tới 10.500 ha đất nông nghiệp, trong 
đó có 2.900 ha đất lúa. Đa số dự án sân golf 
là trá hình, trung bình diện tích mỗi sân là 
hơn 300 ha, gấp 3 lần quy định.
Trước tình trạng cấp phép ồ ạt cho các dự án 
sân golf, Bộ Bộ Kế hoạch Đầu tư đã rà soát 
toàn bộ hệ thống sân golf trong cả nước. Đến 
nay, quá trình rà soát đã quyết định trong số 
166 dự án chỉ để 89 dự án đáp ứng đủ điều 
kiện còn kiên quyết thu hồi 77 dự án.
Đối với các dự án bị thu hồi, chủ đầu tư có 
thể chuyển đổi mục đích sử dụng thành 
trang trại hoặc khu du lịch hoặc trả lại đất 
nông nghiệp cho người dân, chỉ giữ lại một 
phần hợp lý đất đồi, đất không canh tác để 
làm du lịch sinh thái.

9. Giá chung cư cũ nát tăng cao khó ngờ
Năm 2009, trên thị trường BĐS Hà Nội, giá 
căn hộ tại những khu chung cư cũ nát tăng 
khá cao và có nhiều người tìm mua.
Lợi thế của các khu chung cư cũ là đều tọa 
lạc ở những vị trí đắc địa nhất trong trung 
tâm thành phố, nơi có hạ tầng xã hội và hạ 
tầng kỹ thuật tương đối ổn định, đầy đủ. Và 
khi có thông tin về việc các khu chung cư cũ 
sẽ được cải tạo lại trong một chủ trương có 
tầm quốc gia thì nó càng trở nên "có giá" bởi 
sự săn tìm của giới đầu cơ. 
Giá cả chung cư cũ tăng nhanh, nhưng giao 
dịch thành công rất cao, trái ngược hẳn với 
nhà đất tại nhiều khu dự án, giá có tăng 
nhưng giao dịch thành công thì rất… hy 
hữu.
Việc tăng giá nhà chung cư cũ nát có thể coi 
là quy luật thị trường, bởi người mua không 
phải để ở, mà chủ yếu để chờ được hưởng 
những quyền lợi sau khi khu chung cư cũ 
được cải tạo lại theo kế hoạch xóa chung 
cư cũ nát của UBND thành phố. Theo chủ 
trương đó, chủ căn hộ sẽ được tăng diện tích 
từ 30 - 50% so với căn hộ cũ. Ngoài ra, họ còn 
được quyền mua thêm nhà từ chủ đầu tư với 
giá gốc.

10. Đất đai bị bỏ hoang quá nhiều
Lãng phí đất công suốt nhiều năm qua là sự 
thật khách quan dễ nhận thấy nhưng năm 
2009, lần đầu tiên sự thật đó được thống 
kê đầy đủ, chi tiết bởi cơ quan quản lý Nhà 
nước về đất đai.
Tại Hà Nội, một trong những địa phương mà 
các doanh nghiệp luôn kêu khó vì thiếu quỹ 
đất thì trong số 3.401 dự án đã được cơ quan 
Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê 
đất, có tới 505 dự án bị “treo” dưới nhiều 
dạng (từ 2003 - 2008): chậm GPMB, không 
sử dụng đất trong 12 tháng liền từ khi 
nhận bàn giao đất trên thực tế hoặc chậm 
24 tháng so với tiến độ được duyệt, đất bị 
chuyển nhượng trái phép, bị lấn chiếm, sử 
dụng sai mục đích…
Cũng theo thống kê từ Bộ Tài nguyên Môi 
trường, có tới gần 300.000 ha đất của 4.120 
tổ chức được giao, thuê nhưng chưa sử dụng, 
trong đó số diện tích còn để hoang hoá lên 
tới hơn 250.000 ha, còn lại gần 49.000 ha 
là đầu tư, xây dựng chậm. Các dự án này bị 
triển khai chậm do gặp khó khăn, vướng 
mắc trong công tác bồi thường, GPMB, tái 
định cư. Một số dự án tiến độ chậm do các 
chủ đầu tư thiếu vốn để thực hiện…
Hy vọng Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ sớm 
đưa ra những giải pháp cụ thể để chấm dứt 
sự lãng phí đất đai đã kéo dài, từ đó góp 
phần vào sự tăng trưởng của nền kinh tế do 
các nguồn lực thiết yếu của đất nước được 
phân bổ và sử dụng có hiệu quả nhất.

(Tổng hợp)

7Gửi email đăng ký nhận bảng giá miễn phí theo địa chỉ: giabatdongsan@sacomreal.com
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Dự án Belleza

ÔNG ĐặNG HồNG ANH
Chủ tịch hội đồng quản 

trị Sacomreal cho biết: 
“CáC giải ThưởNg mà 

SaComrEal đạT đượC 
đã ghi NhậN Cho Cả mộT 
ChặNg đườNg phấN đấu 

khôNg NgừNg Của khôNg 
Chỉ Cá NhâN mà Nó maNg 

ThươNg hiệu Và ViNh Dự 
Của Tập Thể SaComrEal. 

Với Cá NhâN Tôi, đó là 
Niềm TiN Và Tạo Thêm 

SứC mạNh để SaComrEal 
khôNg NgừNg NâNg Cao 

NăNg lựC, ChuyêN Nghiệp 
hóa CáC hoạT độNg để 

maNg lại NhữNg SảN phẩm 
TốT NhấT Cho kháCh 

hàNg...”

SACOMREAL ĐẦu TƯ xâY 
DựNG 2 Dự áN
Tháng 01/2009, Công ty CP 
Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - 
Sacomreal đã khởi công Dự án 
cao ốc văn phòng Sacomreal-
Generalimex tại số 66 Phó Đức 
Chính (P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, 
TP.HCM). 
Cao ốc văn phòng Sacomreal-
Generalimex cao 10 tầng có 
tổng diện tích sàn xây dựng là 
3.829 m2 và tổng vốn đầu tư 
3,84 triệu USD. Đây là dự án 
cao ốc văn phòng đầu tiên mà 
Sacomreal đầu tư xây dựng, 
đồng thời cũng là một hướng 
đi mới của Sacomreal bên cạnh 
hoạt động chính là kinh doanh 
môi giới BĐS. 
Tháng 8/2009, Sacomreal tiếp 

tục khởi công dự án Căn hộ 
Belleza tại Khu dân cư Phú Mỹ, 
Q.7, TP.HCM. Dự án Belleza có 
quy mô 6 block cao từ 23 – 27 
tầng gồm 968 căn hộ (diện 
tích 92 - 190 m2) được thiết kế 
theo phong cách Tây Ban Nha 
Belleza có tổng diện tích 2,7 
ha, với các tiện ích công cộng 
như: Hồ bơi, vườn chơi trẻ em, 
vườn barbecue, công viên, nhà 
trẻ/mẫu giáo/trường học, trung 
tâm thương mại, nhà hàng, khu 
thể dục/spa/massage, khu sinh 
hoạt cộng đồng, bãi đậu xe. Bên 
cạnh đó, Belleza còn nằm gần 
Bệnh viện Việt Pháp, Viện tim 
Tâm Đức, Trung tâm triển lãm 
SECC, Đại học Quốc tế RMIT… 
Dự kiến, Belleza sẽ được hoàn 
thành vào quý 1/2012.
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Dự án phú lợi 1

Dự án Saigonres Tower

NHIều Dự áN ĐƯợC MÔI 
GIớI THÀNH CÔNG 
Năm 2009, Công ty TNHH MTV 
Kinh doanh Dịch vụ Địa ốc Sài 
Gòn Thương Tín (Sacomreal-S) - 
công ty con của Sacomreal cũng 
khá thành công trong hoạt động 
môi giới các dự án BĐS.
Dự án Cao ốc căn hộ Sacomreal 
Hòa Bình (47 Hòa Bình, P.Tân 
Thới Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM) 
do Sacomreal đầu tư đã được 
Sacomreal-S bán hết chỉ sau 2 
ngày công bố. Như vậy, sau 2 

đợt bán hàng (đợt 1 ưu tiên bán 
cho cán bộ nhân viên thuộc 
Tập đoàn Sacombank, đợt 2 mở 
bán rộng rãi cho khách hàng), 
Sacomreal-S đã bán hết 43/43 
căn hộ Sacomreal Hòa Bình. 
Dự án được xây dựng với quy 
mô 12 tầng. Trong đó, tầng 
trệt, tầng lửng và tầng 1 là khu 
thương mại và văn phòng cho 
thuê, một phần tầng 2 được sử 
dụng làm khu sinh họat cộng 
đồng và từ tầng 3 đến tầng 12 
là khu căn hộ. 

Tháng 4/2009, Sacomreal-S phân phối Cao ốc 
Lakeside (Vũng Tàu) do Tổng Công ty CP Đầu 
tư phát triển Xây dựng làm chủ đầu tư. Cao ốc 
Lakeside có quy mô 4 block đơn, cao 16 tầng với 
756 căn hộ. Không chỉ sở hữu tầm nhìn biển hoàn 
hảo, từ Lakeside các cư dân còn có thể dễ dàng 
kết nối với nhiều tiện ích trong khu vực như: Hồ 
Bàu Trũng, Khu du lịch sinh thái Paradise, bãi tắm 
Chí Linh, khu du lịch Saigon Atlantic, Bệnh viện 
phụ sản Quốc tế…
Tháng 7/2009, một dự án khác tại Vũng Tàu là 
Saigonres Tower (Công ty CP Địa Ốc Sài Gòn làm 
chủ đầu tư) cũng được Sacomreal-S phân phối 
thành công. Chỉ sau 2 ngày công bố dự án, 50 
căn hộ Saigonres đã được khách hàng đặt mua. 
Theo nhận định chung của các chuyên gia trong 
ngành BĐS, các dự án căn hộ tại Vũng Tàu tạo 
được sức hút là do xu hướng đầu tư ngôi nhà thứ 
hai của khách hàng. Mua căn hộ tại các thành 
phố du lịch không chỉ hưởng lợi về giá cả so với 
biệt thự nghỉ dưỡng, khách hàng còn có thể thu 
lời từ chính căn hộ của mình bằng cách cho thuê 
lại trong thời gian không sử dụng. 
Trong năm 2009, Sacomreal-S còn phân phối 
nhiều dự án khác như: căn hộ Chung cư TDH – 
Trường Thọ (Q.Thủ Đức, TP.HCM), dự án The Boat 
Club Residences (Q.9), nền biệt thự Casalle Hills 
(thị xã LaGi - Bình Thuận), Chánh Hưng (Q.8), H2 
(Q.4), Võ Đình (Q.12)…

HợP TáC CHIếN LƯợC vớI NHIều ĐỐI TáC 
LớN 
Cùng với chiến lược 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 như: Ngân hàng TMCP Liên Việt, 
Saigon Co.op và UNESCO để tạo giá trị phát triển 
cộng hưởng về tài chính, kinh nghiệm trên nhiều 
lĩnh vực hoạt động.
Với Ngân hàng Liên Việt, Sacomreal ký kết hợp 
tác trong lĩnh vực tín dụng, dịch vụ ngân hàng 
và hợp tác đầu tư. Như vậy, Ngân hàng Liên Việt 
sẽ cung cấp nguồn vốn cho Sacomreal phát triển 
những dự án có tổng mức đầu tư lớn, đồng thời 
hỗ trợ khách hàng mua nhà trả góp khi mua nhà 
tại các dự án do Sacomreal đầu tư.  
SaiGon Co.op và Sacomreal hợp tác theo mô hình 
chuỗi siêu thị. Theo đó, hai bên sẽ tạo điều kiện 
tối ưu để cùng phát triển hệ thống siêu thị Co.op 
Mart tại các dự án khu nhà ở - căn hộ - trung tâm 
thương mại, đặc biệt, tập trung đầu tư vào các 
dự án của Sacomreal trên toàn quốc.
Trên lĩnh vực giáo dục, UNESCO cùng Sacomreal 
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hợp tác phát triển các dự án giáo dục tại những 
khu đô thị mới nhằm tạo ra môi trường sống hoàn 
thiện mang tính nhân văn cao. Ngoài ra, UNESCO và 
Sacomreal sẽ cùng nhau quảng bá thương hiệu trong 
phạm vi cả nước và thế giới thông qua các chương 
trình văn hóa, sự kiện quốc gia và quốc tế.

KHAI TRƯƠNG 2 SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN 
Năm 2009, Công ty Sacomreal-S đã chính thức khai 
trương thêm 2 sàn giao dịch BĐS chuẩn là Sàn giao 
dịch BĐS Chi nhánh Đông Nam (Tòa nhà H3, 348 
Hoàng Diệu, P.6, Q.4) và Sàn giao dịch BĐS Chi nhánh 
Tây Bắc (322 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10). Đây là các 
sàn giao dịch chuẩn với đầy đủ các hoạt động: kinh 
doanh dịch vụ BĐS; Môi giới BĐS; Định giá BĐS; Tư 
vấn BĐS; Quảng cáo BĐS; Đấu giá BĐS và Quản lý 
BĐS.  
Bên cạnh việc giao dịch trực tiếp tại sàn, khách hàng 
có thể sử dụng hệ thống màn hình cảm ứng đặt tại 
các Sàn giao dịch của Sacomreal-S hoặc tiếp cận 
thông tin nhanh chóng tại nhà thông qua giao diện 
website… nhằm góp phần giảm thời gian đi lại/tìm 
kiếm thông tin, chi phí bán hàng, đồng thời thúc đẩy 
tính chuyên nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh 
của BĐS trên sàn giao dịch. 
Đặc biệt, tại Sàn giao dịch BĐS Chi nhánh Đông Nam, 
Sacomreal-S còn phối hợp với Tập đoàn Sacombank 
cung cấp các sản phẩm gồm sàn giao dịch chứng 
khoán (của SBS) và các dịch vụ tín dụng – ngân hàng 
tại sàn giao dịch Đông Nam. Với hình thức hợp tác 
này, Sacomreal-S không chỉ tạo ra nguồn sản phẩm 
phong phú cho khách hàng mà còn cung cấp cho 
khách hàng nhiều tiện ích tại chỗ với các kênh đầu tư 
khác nhau nhằm tăng cường tính đa dạng, ổn định và 
an toàn cho nguồn vốn đầu tư.

SACOMREAL vÀ CáC HOạT ĐỘNG CỘNG ĐồNG
Sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp thể 
hiện trong phương thức quản lý kinh doanh theo 
chiến lược lâu dài mà trong đó lợi ích về cộng đồng, 

xã hội luôn được đặt lên hàng 
đầu. Với Sacomreal, bên cạnh việc 
đưa ra những phương thức kinh 
doanh mới phục vụ tốt nhất cho 
khách hàng, Sacomreal còn đặc 
biệt quan tâm tới các công tác xã 
hội từ thiện.
Năm 2009, Công ty CP Địa ốc 
Sài Gòn Thương Tín - Sacomreal 
đã tài trợ nhiều chương trình từ 
thiện, hoạt đồng cộng đồng như: 
tài trợ 135 xuất học bổng cho trẻ 
em nghèo hiếu học của P.Sơn Kỳ 
(Q.Tân Phú, TP.HCM); xây nhà vệ 
sinh cho Trường tiểu học P.4 (Trà 
Vinh); tặng dàn loa cho trường 
Tiểu học Lý Thái Tổ (Q.8, TP.HCM); 
tài trợ chương trình Kỷ niệm 1000 
năm Thăng Long Hà Nội; Chương 
trình 15 năm thành lập Hội Doanh 
nghiệp trẻ TP.HCM; Chương trình 
“ĐH Liên hiệp Thanh niên thành 
phố”; Tài trợ Festival Hoa Đà Lạt; 
giải Tennis Sacomreal Cup; tài trợ 

chương trình giao lưu của Hội 
Phụ nữ quận Tân Phú… 

2009 - NăM BỘI THu GIẢI 
THƯởNG
Năm 2009, dù thị trường BĐS 
chưa thực sự khởi sắc nhưng 
Sacomreal vẫn nỗ lực trong việc 
nâng cao chất lượng sản phẩm, 
dịch vụ và xây dựng thương hiệu, 
tạo uy tín để phát triển bền vững 
và hội nhập thành công, đóng 
góp vào sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Với những thành tích đã đạt được, 
Sacomreal đã được TW Hội các 
nhà Doanh nghiệp trẻ Việt Nam 
trao giải Sao Vàng Đất Việt năm 
2009. Bên cạnh đó, Sacomreal 
còn nhận được nhiều giải thưởng 
khác như Cúp Vàng Thương Hiệu 
Ngành Xây Dựng, Giải Gian Hàng 
Đẹp, Giải Sàn Giao Dịch BĐS Tiêu 
Biểu, Giải Nhà Môi Giới Sàn Giao 
Dịch BĐS Tiêu Biểu, Bằng Khen 
Nhà Tài Trợ tại hội chợ Vietbuild 
2009; giải thưởng Doanh nghiệp 
Bất động sản của năm 2009 tại 
hội chợ Propex.
Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, 
Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu, 
Ngôi sao BĐS của năm là những 
giải thưởng mà ông Đặng Hồng 
Anh - Chủ tịch HĐQT Sacomreal 
đạt được trong năm 2009. Những 
giải thưởng đã ghi thêm vào 
bảng thành tích của ông và chắc 
chắn rằng đây sẽ là động lực để 
Đặng Hồng Anh và tập thể công 
ty Sacomreal phấn đấu nhiều hơn 
nữa cho sự phát triển của doanh 
nghiệp. 
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Giá dịch vụ chunG cư 
phải đượC hơn 

1/2 hộ dân đồng ý

CHÍNH SÁCH MỚI

Bộ Xây dựng vừa ban hành 
Thông tư 37/2009/TT-BXD 
hướng dẫn phương pháp xác 

định và quản lý dịch vụ nhà chung 
cư.
Cụ thể, giá dịch vụ nhà chung cư 
được xác định theo nguyên tắc tính 
đúng tính đủ các chi phí, lợi nhuận ở 
mức hợp lý để quản lý, vận hành nhà 
chung cư. Tuy nhiên mức giá này phải 
phù hợp với thu nhập của người dân 
từng địa phương và có trên 50% thành 
viên ban quản trị chung cư (hoặc trên 
50% hộ dân đang sống tại chung cư, 
nếu chưa thành lập ban quản trị). 
Trường hợp đã có thỏa thuận trong 
hợp đồng mua bán nhà chung cư về 
giá dịch vụ thì thực hiện theo thỏa 
thuận trong hợp đồng. Nếu giá dịch 
vụ chung cư cao hơn mức qui định 
của UBND tỉnh thành nhưng được 
hơn 50% hộ dân sống tại chung cư 

hoặc trên 50% thành viên ban quản 
trị đồng ý thì thì áp dụng theo mức 
giá này.
Các chi phí dịch vụ nhà chung cư 
gồm: thang máy, máy bơm nước, chi 
phí nhân công điều khiển các dịch vụ, 
chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, điện 
chiếu sáng công cộng, nước sinh 
hoạt…
Trường hợp chung cư có sử dụng 
dịch vụ cao cấp khác không thuộc 
phần sở hữu chung (bể bơi, tắm hơi, 
sân tennis…) thì người sử dụng dịch 
vụ tự thỏa thuận với doanh nghiệp 
quản lý vận hành dịch vụ này, không 
tính vào giá dịch vụ chung cư. Các chi 
phí sử dụng nhiên liệu, điện, nước, 
điện thoại, Internet… của từng căn 
hộ không tính vào giá dịch vụ chung 
cư mà do mỗi hộ trực tiếp chi trả với 
đơn vị cung cấp dịch vụ đó. 
Chi phí bảo trì là toàn bộ chi phí cho 

việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ, sửa 
chữa vừa, sửa chữa lớn và sửa chữa đột xuất 
nhằm duy trì chất lượng của nhà chung cư; 
và không tính vào giá dịch vụ nhà chung 
cư.
Đối với doanh nghiệp quản lý, vận hành 
dịch vụ nhà chung cư thì lợi nhuận tối đa 
là 10%, sau khi trừ các khoản thu được từ 
kinh doanh phần diện tích thuộc sở hữu 
chung của chung cư. Nguồn thu từ kinh 
doanh dịch vụ thuộc phần sở hữu chung 
của chung cư để bù đắp chi phí, nhằm giảm 
giá dịch vụ chung cư. 
UBND tỉnh, thành căn cứ vào tình hình 
thực tế từng địa phương để qui định mức 
thu tối đa (giá trần) hoặc khung giá dịch vụ 
nhà chung cư theo từng cấp nhà, hạng nhà, 
chất lượng dịch vụ và tình hình thực tế của 
từng địa phương để áp dụng trên địa bàn. 
Để khuyến khích người dân ở nhà chung cư, 
tiết kiệm quỹ đất, các tỉnh thành có thể xem 
xét hỗ trợ một phần giá dịch vụ nhà chung 
cư. Chủ đầu tư dự án chung cư căn cứ mức 
thu tối đa hoặc khung giá dịch vụ do UBND 
tỉnh, thành qui định để tính toán hiệu quả 
khi lập dự án và mức thu dịch vụ, làm cơ sở 
ký kết hợp đồng mua bán căn hộ với khách 
hàng, hợp đồng cung cấp dịch vụ. Mức giá 
này làm cơ sở để thông qua ban quản trị 
hoặc các hộ đang sống tại chung cư. 
Ban quản trị chung cư có trách nhiệm giám 
sát việc thực hiện hợp đồng quản lý vận hành 
của các doanh nghiệp, định kỳ hằng năm 
hoặc đột xuất báo cáo UBND quận huyện, 
UBND tỉnh thành việc thu chi liên quan đến 
giá dịch vụ chung cư nếu có yêu cầu. Đồng 
thời niêm yết công khai cho người dân biết 
việc thu chi dịch vụ theo định kỳ mỗi năm 
một lần hoặc báo cáo đột xuất nếu trên 50% 
số hộ sống trong chung cư yêu cầu. Trường 
hợp xảy ra tranh chấp về giá dịch vụ nhà 
chung cư, doanh nghiệp quản lý vận hành 
được tạm thu theo mức giá trong khung qui 
định do UBND tỉnh, thành ban hành đến khi 
giải quyết xong tranh chấp. 
Giá dịch vụ chung cư có thể thay đổi theo 
điều kiện phát triển kinh tế, thu nhập bình 
quân đầu người, sự biến động của giá cả 
thị trường cũng như chất lượng dịch vụ của 
chung cư…
Trường hợp xảy ra tranh chấp về giá dịch vụ 
nhà chung cư thì doanh nghiệp quản lý vận 
hành được tạm thu theo mức giá trần hoặc 
giá trong khung giá dịch vụ nhà chung cư 
do UBND cấp tỉnh ban hành cho đến khi giải 
quyết xong tranh chấp.
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 
ngày, kể từ ngày ký. 
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Thông tư quy định trách nhiệm 
của chủ nhà, chủ đầu tư và của 
tổ chức, cá nhân thực hiện khảo 

sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công 
xây dựng và giám sát thi công xây dựng 
nhà ở.
Thông tư hướng dẫn về Kiểm tra ranh 
giới đất và chất lượng nền đất nơi dự 
kiến xây dựng nhà ở và thiết kế xây 
dựng nhà ở: Kiểm tra ranh giới đất nơi 
dự kiến xây dựng nhà ở; Kiểm tra chất 
lượng đất nền nơi dự kiến xây dựng nhà 
ở; Kiểm tra hiện trạng các công trình 
liền kề và các công trình lân cận khi xây 
dựng nhà ở tại đô thị, điểm dân cư tập 
trung và điểm dân cư nông thôn;Thiết 
kế xây dựng nhà ở;
Ngoài ra Thông tư cũng hướng dẫn về 
thi công xây dựng và quản lý thi công 
xây dụng nhà ở như: Phá dỡ và di dời 
công trình xây dựng cũ; Điều kiện năng 
lực của tổ chức, cá nhân khi thi công xây 
dựng nhà ở; Quản lý thi công xây dựng 
nhà ở; Bảo hành nhà ở; Lập và lưu trữ 
hồ sơ nhà ở; Bảo trì nhà ở; Giải quyết sự 
cố; Giải quyết tranh chấp hợp đồng xây 
dựng giữa chủ nhà hoặc chủ đầu tư với 
các nhà thầu; Giải quyết tranh chấp giữa 
chủ nhà hoặc chủ đầu tư với chủ các 
công trình liền kề, lân cận;
Nguyên tắc thực hiện khi xây dựng nhà 
ở là chủ nhà phải có bản vẽ thiết kế 
được lập trên cơ sở kiểm tra ranh giới 
đất và chất lượng nền đất nơi dự kiến 
xây dựng nhà; dựa trên kết quả xem xét, 
kiểm tra hiện trạng các công trình liền 
kề, lân cận; phải bảo đảm an toàn cho 
nhà ở và không làm ảnh hưởng bất lợi 
tới các công trình liền kề, lân cận.
Thông tư quy định rõ trước khi khởi 
công, chủ nhà phải có giấy phép xây 
dựng, trừ nhà ở tại vùng sâu, vùng xa 
không thuộc đô thị, không thuộc điểm 
dân cư tập trung, điểm dân cư nông 
thôn chưa có quy hoạch xây dựng được 
duyệt.

Trước khi khởi công xây dựng nhà ở riêng 
lẻ, chủ nhà phải thông báo cho các chủ 
công trình liền kề và UBND xã nơi xây 
dựng nhà ở trong thời hạn 7 ngày.
Quy định này sẽ hạn chế được tình trạng 
xây nhà trái phép hoặc khi chưa được cơ 
quan chức năng cấp phép-hiện tượng 
đang xảy ra khá phổ biến, nhất là tại các 
đô thị trong giai đoạn hiện nay.
Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây 
dựng bằng hoặc nhỏ hơn 250 m2, có từ 2 
tầng trở xuống thì chủ nhà tự thực hiện 
hoặc thuê tổ chức, cá nhân thiết kế nhà 
ở thực hiện kiểm tra chất lượng đất nền 
nơi dự kiến xây dựng nhà ở theo một 
trong các phương pháp sau: 

 Kiểm tra trực tiếp bằng mắt thông qua 
hố đào thủ công để xác định chiều dày, 
chất lượng các lớp đất và xác định lớp 
đất dự kiến đặt móng nhà.

 Tham khảo số liệu khảo sát địa chất 
công trình và giải pháp xử lý nền, móng 
của các công trình lân cận.

 Tham khảo các số liệu địa chất công 
trình nơi xây dựng nhà ở do cơ quan có 
chức năng hoặc có thẩm quyền cung 
cấp.
Trường hợp không có các thông tin nêu 
trên hoặc số liệu khảo sát xây dựng thu 
thập được có độ tin cậy thấp thì chủ nhà 
cần thuê nhà thầu khảo sát có đủ điều 
kiện năng lực để thực hiện khảo sát xây 
dựng.
Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây 
dựng lớn hơn 250 m2, từ 3 tầng trở lên 
thì chủ nhà phải thuê nhà thầu khảo 
sát xây dựng có điều kiện năng lực theo 
quy định tại Điều 46 và Điều 54 Nghị 
định 12/2009/NĐ-CP để thực hiện khảo 
sát xây dựng, trừ khi có được các số liệu 
khảo sát xây dựng đủ tin cậy do cơ quan 
có chức năng hoặc có thẩm quyền cung 
cấp.
Thông tư 39/2009/TT-BXD có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 01/02/2010.

Ngày 1/12, UBND TP.Hà Nội đã ban hành qui định 
về giá bán nhà ở là biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước 
cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP của 
Chính phủ.
Theo đó, giá bán nhà biệt thự sẽ thực hiện theo 
Quyết định 28/QĐ-UB ngày 6/1/1995 của UBND 
TP.Hà Nội về giá chuẩn nhà ở xây dựng mới, còn hạn 
mức đất ở khi bán biệt thự sẽ dựa theo Quyết định 
61/1998/QĐ-UB ngày 4/11/1998 cũng do UBND TP 
Hà Nội ban hành.
Cụ thể: Từ đường vành đai II trở vào trung tâm TP. Hà 
Nội (thuộc 4 quận nội thành cũ), hạn mức đất ở khi 
mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước không quá 120 
m2/hộ; từ vành đai II trở ra, không quá 180 m2/hộ.
 Đặc biệt, các trường hợp người có công với Cách 
mạng sẽ được thực hiện theo Quyết định 20/2000/
QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ và 
các văn bản liên quan.
Như vậy, đối với phần đất ở trong hạn mức, mức 
thu sẽ là 40% giá đất qui định tại Quyết định 3519/
QĐ-UB của Hà Nội về giá các loại đất và Quyết định 
35/2004/QĐ-UB của Hà Nội về phân loại đường 
phố (gồm cả các đường phố mới đặt tên tính đến 
thời điểm bán) nhân với hệ số K = 2,7.
Phần diện tích đất ở vượt hạn mức của các biệt thự 
sở hữu Nhà nước sẽ áp dụng mức thu 100% giá đất 
do UBND TP.Hà Nội ban hành hằng năm tại thời 
điểm bán.
Với các trường hợp mua biệt thự chuyển tiếp, Hà 
Nội lấy ngày 25/9/2007 (ngày Nghị quyết 48/2007/
NQ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành) làm 
"mốc" để tính. Các đơn vị bán nhà chịu trách nhiệm 
về tính hợp pháp đối với các Hợp đồng mua bán 
nhà đã ký trước ngày này.
Nếu người đang ở thuê đã ký Hợp đồng mua nhà 
trước 25/9/2007, phần diện tích đất ở trong hạn mức 
sẽ có mức thu 40% giá đất qui định tại các Quyết 
định 3519/QĐ-UB và 35/2004/QĐ-UB về phân loại 
đường phố (nêu trên) nhân với hệ số K = 1,8.
Phần diện tích đất ở vượt hạn mức sẽ có mức thu 
100% giá đất cũng tại các Quyết định này và cũng 
nhân với hệ số K = 1,8.
Các hợp đồng mua nhà được ký sau "mốc" 
25/9/2007 cũng có mức thu đối với phần diện tích 
đất ở trong hạn mức là 40% giá đất tại các Quyết 
định trên nhân với hệ số K = 2,7 và 100% giá đất do 
UBND TP.Hà Nội ban hành hằng năm tại thời điểm 
bán đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức.
Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai bán 
nhà biệt thự đúng đối tượng, đúng giá và đơn giản 
hóa thủ tục hành chính. Mọi vi phạm sẽ tùy mức độ, 
bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu 
trách nhiệm hình sự theo qui định của pháp luật.

hà nội ban hành giá
 bán biệt thự thuộC 

sở hữu nhà nước

Bộ Xây DựNg Vừa BaN hàNh ThôNg Tư 39/2009/TT-
BXD hướNg DẫN ViệC quảN lý ChấT lượNg Xây DựNg 
Nhà ở riêNg lẻ.

Quy định về Quản lý chất lượnG

xây dựng nhà ở 
riêng lẻ

13Gửi email đăng ký nhận bảng giá miễn phí theo địa chỉ: giabatdongsan@sacomreal.com



nhữnG 
chính sách 
táC động lớn 
tới thị trường 

bđs 2009

Bạn đang đau đầu vì người giúp việc?
Hãy gọi ngay 08.54100823 – Hotline 01255 114 114 hoặc truy cập www.vinahelper.vn để: 

  
     Không mất tài sản, vì Vinahelper có bảo hiểm tài sản lên đến 50 triệu đồng. 
     Không lo nhân viên thiếu kỹ năng giúp việc, vì Vinahelper đã đào tạo chuyên nghiệp.
     Không sợ nhân viên nghỉ việc đột xuất, vì Vinahelper luôn có lực lượng dự phòng.
     Không tốn tiền ăn, chỗ ở cho người giúp việc, vì Vinahelper có dịch vụ theo giờ.  
     Không bị “tiền mất tật mang”, vì Vinahelper là Công ty Cổ phần có số vốn hơn 1 tỷ đồng. 

vinahelper.vn sẵn sàng phục vụ quý khách trong tất cả các quận nội thành Tp. HcM
Liên hệ: cTY cp THẾ giỚi nHÂn LỰc - đ/c: R4 – 31, Kp Hưng gia ii, phú Mỹ Hưng, Q. 7, Tp. HcM 
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Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng hợp 
đồng góp vốn
Thông tư số 161/2009/TT-Bộ Tài chính hướng dẫn về 
thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với một số trường 
hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng 
là BĐS có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/9/2009. 
Điểm nổi bật nhất trong Thông tư này là, các giao 
dịch chuyển nhượng hợp đồng góp vốn BĐS cũng 
phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định. Cụ 
thể, cá nhân góp vốn với các tổ chức, cá nhân xây 
dựng nhà để hưởng quyền mua căn hộ, mua nền 
nhà nhưng trong quá trình thực hiện hợp đồng lại 
chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác phần vốn 
và quyền mua nền, căn hộ thì thực hiện kê khai, nộp 
thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS.
Đối với các trường hợp có đủ điều kiện xác định được 
thu nhập chịu thuế TNCN thì áp dụng thuế suất 25% 
tính trên thu nhập chịu thuế. Thuế TNCN phải nộp 
bằng giá chuyển nhượng trừ giá vốn và các chi phí 
liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng nhân với 
thuế suất 25%. Các trường hợp không đủ điều kiện 
để áp dụng thuế suất 25% thì áp dụng thuế suất 2% 
tính trên giá chuyển nhượng. 
Theo ghi nhận tại các sàn giao dịch BĐS lớn trên 
địa bàn TP.HCM, từ khi Thông tư này có hiệu lực đến 
nay, số lượng giao dịch đã tụt giảm trên 90% so với 
trước. Như vậy, thị trường BĐS đã bị tác động mạnh 
bởi thông tin về thuế TNCN. Hầu hết các nhà đầu tư 
buộc phải dừng lại để nghe ngóng tình hình trước 
khi quyết định có tiếp tục đầu tư hay rút vốn. Trong 
khi đó, đối với những người lỡ đầu tư nhà đất lâm vào 
tình cảnh ngồi trên đống lửa buộc phải bán ra với giá 
thấp hơn thay vì phải chịu thuế cao.
Ông Bùi Tiến Thắng - Phó TGĐ Công ty CP Địa ốc Sài 
Gòn Thương Tín (Sacomreal) cho biết: "Tôi đánh giá rất 
cao hướng dẫn mới về việc thuế TNCN đối với lợi nhuận 
có được từ hoạt động chuyển nhượng hợp đồng góp 
vốn, mua bán BĐS của Tổng cục Thuế. Điều đó, chứng 
tỏ Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có lắng nghe dư luận khi 
cho phép được tính tiền lãi ngân hàng vào phần chi phí 
hợp lý để được khấu trừ khi tính thuế. Như vậy, mới có 
thể gọi là tính đúng, tính đủ chi phí, từ đó đánh thuế mới 
hợp lý". 
Theo đánh giá của các chuyên gia, về lâu dài, thuế thu 
nhập BĐS sẽ có những tác động sâu sắc lên thị trường 
và làm giảm tính hấp dẫn. Không chỉ ảnh hưởng đến 
các nhà đầu tư thứ cấp, chuyên góp vốn vào các dự 
án ngay từ bước đầu (đây là tác nhân góp phần quyết 
định thị trường sôi động hay trầm lắng) mà còn gây 
khó cho các nhà đầu tư phát triển dự án BĐS trong 
việc huy động nguồn vốn. 

Cấm kinh doanh trong nhà 
chung cư
Tháng 11/2009, Bộ Xây dựng có 
công văn số 2544/BXD-QLN gửi 6 
địa phương là TP.Hà Nội, TP.HCM, Hải 
Phòng, Đà Nẵng, Nghệ An và Thanh 
Hoá về việc thực hiện các quy định 
quản lý sử dụng nhà chung cư. Theo 
đó, một số căn hộ chung cư được 
chủ sở hữu chuyển đổi mục đích sử 
dụng từ nhà ở sang làm văn phòng, 
cơ sở sản xuất, kinh doanh là không 
đảm bảo an toàn, vi phạm pháp luật. 
Bộ Xây dựng nhấn mạnh, pháp luật 
về quản lý sử dụng nhà chung cư 
nghiêm cấm chủ sở hữu nhà ở sử 
dụng phần sở hữu riêng trái mục 
đích. 
Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng 
Nguyễn Trần Nam, Văn bản 2544 
của Bộ Xây dựng về việc chấn chỉnh 
trong quản lý sử dụng nhà chung 
cư không nói là dừng ngay việc 
sử dụng nhà chung cư làm văn 
phòng. Các địa phương căn cứ vào 
tình hình thực tế xây dựng lộ trình 
chuyển đổi phù hợp để người dân, 
doanh nghiệp, cơ quan nhà nước 
thực hiện. Trước mắt, các tỉnh, thành 
có nhiều nhà chung cư không cho 
doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ở 
nhà chung cư. Như vậy sẽ không làm 
phát sinh mới những trường hợp 
này. Riêng với những văn phòng 

có ít người hoặc văn phòng ở tầng 
một thông thoáng thì có thể châm 
chước. 
Hiện mức giá thuê tại các khu chuyên 
sử dụng cho thuê văn phòng khá 
cao, khoảng 30 – 80 USD/m2/tháng. 
Mức giá này vượt quá khả năng của 
nhiều doanh nghiệp nhỏ. Vì thế, 
thuê văn phòng tại chung cư là sự 
lựa chọn tốt nhất, bởi giá văn phòng 
tại đây chỉ dao động bình quân từ 
6 – 12 USD/m2/tháng. Việc Bộ Xây 
dựng cấm sử dụng chung cư làm 
văn phòng đã khiến nhiều doanh 
nghiệp nhỏ lo lắng trong khi các chủ 
văn phòng cho thuê lập tức rục rịch 
tăng giá, dù tỷ lệ văn phòng trống 
vẫn khá cao.
Bình luận về sự kiện này, có người 
còn đặt câu hỏi: chủ trương trên có 
phải đúng lúc đối với lợi ích của các 
nhà đầu tư văn phòng cho thuê vốn 
đang ế ẩm?
Chìa khoá mở ra cho bế tắc này, như 
nhiều chuyên gia gợi ý, là bộ Xây 
dựng không nên áp dụng quy định 
cấm một cách cứng nhắc và tuyệt 
đối. Với những ngành hàng dễ cháy 
nổ như kinh doanh gas, cơ sở hàn 
xì… thì dời khỏi chung cư là hợp lý. 
Nhưng những ngành nghề không 
ảnh hưởng tiêu cực đến những 
người sống tại chung cư thì không 
có lý do gì để cấm.

Bạn đang đau đầu vì người giúp việc?
Hãy gọi ngay 08.54100823 – Hotline 01255 114 114 hoặc truy cập www.vinahelper.vn để: 

  
     Không mất tài sản, vì Vinahelper có bảo hiểm tài sản lên đến 50 triệu đồng. 
     Không lo nhân viên thiếu kỹ năng giúp việc, vì Vinahelper đã đào tạo chuyên nghiệp.
     Không sợ nhân viên nghỉ việc đột xuất, vì Vinahelper luôn có lực lượng dự phòng.
     Không tốn tiền ăn, chỗ ở cho người giúp việc, vì Vinahelper có dịch vụ theo giờ.  
     Không bị “tiền mất tật mang”, vì Vinahelper là Công ty Cổ phần có số vốn hơn 1 tỷ đồng. 

vinahelper.vn sẵn sàng phục vụ quý khách trong tất cả các quận nội thành Tp. HcM
Liên hệ: cTY cp THẾ giỚi nHÂn LỰc - đ/c: R4 – 31, Kp Hưng gia ii, phú Mỹ Hưng, Q. 7, Tp. HcM 
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Năm 2009, giá BđS đã 
giảm TruNg BìNh Từ 
40-60%, Thậm Chí 70% 
So Với Thời điểm SốT 
giá NhữNg Năm TrướC. 
Sự SúT giảm giá mạNh 
DiễN ra Chủ yếu ở 
phâN khúC CăN hộ 
Cao Cấp, Nhà ở Và đấT 
NềN Dự áN. giá CáC BđS 
ở mứC TruNg BìNh Và 
Thấp VẫN khôNg Thay 
đổi hoặC Chỉ giảm 
ChúT íT. Tuy NhiêN, Tại 
mộT Số địa phươNg, 
Vài phâN khúC Thị 
TrườNg Bị giới đầu Cơ 
đẩy giá lêN Tạo NêN 
NhữNg CơN SốT NgắN, 
NhữNg Người Chạy 
ThEo đã phải gáNh 
lấy ThiệT hại NặNg Nề. 
Bởi ThEo giới ChuyêN 
môN, Chưa đủ yếu Tố 
CầN ThiếT để BđS Có 
Thể NóNg lêN.nhÌn lẠi

năm 
2009

thị trường 
2009 - Nhà đầu tư án binh 
Nhìn chung thị trường BĐS từ đầu 
năm tới nay đã tốt hơn năm 2008. 
Tuy nhiên, vẫn có những yếu tố tác 
động khiến thị trường chưa thể phát 
triển một cách thực sự ổn định.
Một số doanh nghiệp cho rằng, giá 
BĐS kém sôi động là do các ngân 
hàng siết chặt những khoản vay 
liên quan tới lĩnh vực BĐS, lãi suất 
cho vay tại các ngân hàng thương 
mại tăng cao. Đặc biệt, quy định 
Thuế Thu nhập cá nhân do chuyển 
nhượng BĐS có hiệu lực đã hạn chế 
sức mua và giao dịch của người 
dân.
Một nguyên nhân khác cũng được 
nhiều chuyên gia nhắc tới, đó là các 
chủ thể tham gia thị trường phần 

lớn là các nhà đầu tư, đầu cơ, còn 
người mua để sử dụng thì rất ít, 
nếu có thì chủ yếu cũng là giữa các 
nhà đầu tư, đầu cơ với nhau. Khi thị 
trường trở nên ảm đảm, các nhà đầu 
tư đã đổi hướng chuyển dòng tiền 
vào chứng khoán, vàng và USD.
Năm 2009, thị trường BĐS không có 
nhiều biến động. Tuy nhiên, dù giá 
cả đã giảm và ổn định hơn nhưng 
sức mua vẫn yếu không chỉ các dự 
án cao cấp, mà ngay cả những dự 
án có giá bán trung bình. Nhất là 
vào dịp cuối năm, khi giá vàng tăng 
cao thì giao dịch nhà phố giảm tới 
40% so với trước vì thói quen niêm 
yết bằng vàng. 
Tính thanh khoản thấp đã khiến các 
nhà đầu tư lỡ ôm hàng căn hộ cao 
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cấp khá lao đao với việc tìm đầu ra. 
Mặc dù đã ký gửi nhiều tháng tại các 
sàn giao dịch BĐS cũng như đăng 
tin trên báo với giá gốc nhưng vẫn 
không có khách hỏi mua, thị trường 
nhà đất hầu như không còn chỗ để 
“lướt sóng”... 
Suy thoái kinh tế toàn cầu cũng đã 
ảnh hưởng rõ nét đến nhu cầu văn 
phòng cho thuê. Năm 2009, khách 
thuê văn phòng, có xu hướng chuyển 
văn phòng ra vùng ngoại ô hoặc 
thuê văn phòng loại C để cắt giảm 
chi phí. Giá thuê văn phòng không 
ngừng giảm. Cụ thể, giá thuê văn 
phòng hạng A trong quý III/2009 vào 
khoảng 43 USD/m2, giảm khoảng 7% 
so với quý trước. Giá chào thuê văn 
phòng hạng B cũng giảm xuống còn 
mức trung bình khoảng 28 USD/m2. 
Tuy vậy, giá thuê văn phòng hạng C 
lại giảm rất ít. 
Mặc dù giá thuê trung bình tại các 
tòa nhà chung cư hiện khoảng 6 
USD – 12 USD/m2 nhưng việc Bộ 
Xây dựng quyết định cấm sử dụng 
các căn hộ chung cư để sử dụng làm 
văn phòng sẽ ít nhiều tác động đến 
thị trường văn phòng, đặc biệt là loại 
văn phòng mini và hạng C trong thời 
gian tới. 

2010 - Liệu nhà đầu tư có quay 
trở lại?
Thị trường BĐS Việt Nam đang trong 
giai đoạn đầu của sự phát triển và sẽ 
phát triển mạnh hơn cả trong ngắn 
hạn, trung hạn và dài hạn, tỷ lệ diện 

tích nhà ở bình quân vẫn rất thấp 
12-14m2/người. Tuy nhiên, một thực 
tế trên thị trường hiện nay là giá BĐS 
được xem là khá cao so với thu nhập 
thực tế của người dân, trong khi đó, 
thời gian qua cung về BĐS lại phát 
triển mạnh dẫn đến sự dư thừa trong 
một số phân khúc, đặc biệt là BĐS 
cao cấp. Điều này ảnh hưởng đến 
bức tranh chung của thị trường BĐS 
năm 2010 tại TP.HCM.
Theo thống kê, năm 2010, tại TP.HCM 
sẽ có thêm khoảng 8.500 căn hộ và 
thêm khoảng 10.000 – 15.000 căn 
vào năm 2011, dự kiến đến năm 
2012 thêm khoảng trên 23.000 căn. 
Tuy nhiên, tỷ lệ căn hộ giá thấp chỉ 
chiếm khoảng 37% tổng nguồn 
cung toàn thị trường, phải cần 2 – 3 
năm nữa thì thị trường mới có thể 
tạo thêm nguồn cung đáng kể cho 
phân khúc này.
Căn cứ vào diễn biến giá BĐS trong 
nhiều năm qua, có thể thấy giá BĐS 
nhà ở có chiều hướng tăng lên chứ 
không hề giảm đi, bởi so với những 
rủi ro trên thị trường và khó khăn để 
có quỹ đất xây dựng, với mức giá 
hiện nay là khá phù hợp. Vì vậy, năm 
2010, mua nhà, đất với mục đích để 
an cư lạc nghiệp thì tốt vì giá đất căn 
hộ ở TP.HCM đang ở mức hợp lý. Còn 
nếu mua với mục đích để đầu tư, cần 
phải cân đối nguồn tài chính vì sản 
phẩm có thể chưa bán được ngay. 
Đặc biệt, nhà đầu tư không trường 
vốn, không nên mạo hiểm “lướt 
sóng” căn hộ. 

Ông Bùi Tiến Thắng - Phó Tổng giám đốc 
Sacomreal: 
Từ đây cho đến hết quý I/2010, khi các sàn vàng chính 
thức bị đóng cửa, hàng ngàn tỉ đồng từ kênh đầu tư 
này sẽ “chảy” vào thị trường chứng khoán và BĐS. Như 
vậy, chắc chắn các dự án căn hộ, đất nền sẽ rơi vào tầm 
ngắm của nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, nhà đầu tư hiện 
đã chuyên nghiệp hơn nên sẽ không có chuyện người 
người đua nhau mua nhà đất đầu cơ như trước đây. Các 
yếu tố như vị trí, giá cả, pháp lý và tính thanh khoản của 
BĐS sẽ được xem xét kỹ lưỡng hơn. 

Ông nguyễn Lam Sơn - Tổng giám đốc 
Công ty Đầu tư Quốc gia Niềm Tin Việt - Vinatrust: 
Với một thị trường 86 triệu dân thì cung hiện nay vẫn 
chưa là gì. Vấn đề là chúng ta phải sắp xếp, định hướng 
lại cung cầu, điều tiết nguồn cung, tăng nguồn cầu, có 
nghĩa là nên hướng trực tiếp đến đối tượng có nhu cầu 
thật. 
“Màu sắc” của thị trường phụ thuộc rất lớn vào chính 
sách của Nhà nước. Nếu Nhà nước phối hợp hiệu chỉnh 
chính sách tốt thì thị trường sẽ phát triển theo hướng 
tích cực. Sang năm 2010 dự báo sẽ là năm đầy khó 
khăn, kinh tế Mỹ dự báo sẽ có đợt “sóng thần” kinh tế 
thứ hai, lần này còn trầm trọng hơn lần trước. Vàng, USD 
sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều từ nền kinh tế Mỹ nên những 
ai còn quan tâm đến BĐS nên chuyển qua mua đất hơn 
là mua chung cư, nhà.

Ông Trần minh hoàng - Chủ tịch HĐQT 
Công ty Vinaland:
 Thị trường năm 2010 cũng giống 2009, tức là vẫn phụ 
thuộc nhiều vào chính sách tín dụng của ngân hàng. 
Ngày trước phụ thuộc vào tiền cá nhân vì thị trường 
nhỏ, còn ngày nay thị trường khá lớn, số lượng BĐS 
nhiều cho nên là khả năng dao động biên lớn là khó. 
Chính sách tín dụng năm tới vẫn thiên về ổn định không 
có tăng trưởng tín dụng nhiều, do đó sức mua sẽ bị hạn 
chế. Trong điều kiện như vậy thì thị trường sẽ bình ổn, 
không giảm. 
Những dự án BĐS có vị trí tốt vẫn tiêu thụ được. Khi thị 
trường phục hồi thì những dự án có vị trí tốt sẽ phục hồi 
đầu tiên. Ngoài ra, nếu giá cả vừa phải thì cũng được 
nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, do sức cạnh tranh rất 
mạnh nên đòi hỏi chủ đầu tư phải chuyên nghiệp hơn 
từ cách bán hàng tiếp thị đến thực hiện quản lý dịch vụ 
để thu hút khách hàng.

Ông nguyễn Cao Trí - Tổng giám đốc Bến 
Thành Land: 
Thị trường BĐS năm tới sẽ chịu tác động rất lớn khi giá 
sẽ tăng lên, một phần là rơi vào chu kỳ phát triển, một 
phần là do các yếu tố khác tác động. Chẳng hạn như 
tỷ giá biến động khiến vật tư leo thang và nhất là vấn 
đề định giá đất được áp dụng theo giá thị trường vào 
năm tới. 
Hiện nay thị trường đang tập trung vào phân khúc căn 
hộ có giá trung bình và thấp. Nhiều nhà phát triển dự án 
cũng đang nhắm đến thị trường số đông này. Tuy nhiên 
thị trường còn cơ hội cho tất cả các phân khúc, vì một 
khi đã có quá nhiều nhà đầu tư tập trung vào 80% thị 
trường thì phân khúc 20% còn lại sẽ vẫn tốt cho các nhà 
đầu tư biết tách mình ra khỏi đám đông.
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Thach Ban Garden ciTy
Liên doanh giữa Công ty Berjaya Leisure 
(Cayman) Ltd., và Công ty CP Đầu tư & Phát 
triển nhà số 12 Hà Nội vừa khởi công Khu đô 
thị Thạch Bàn Garden city tại Q.Long Biên, Hà 
Nội. Thạch Bàn Garden City có tổng diện tích 
khoảng 32 ha, gồm khu nhà vườn, chung cư 
cao cấp, căn hộ cho thuê, trung tâm thương 
mại, văn phòng, trung tâm y tế và trường 
quốc tế, khu vui chơi, công viên sinh thái với 
hệ thống hạ tầng kĩ thuật và tiện ích hiện 
đại. 

Khu ChứC NăNg đô Thị Tây Mỗ 
Công ty Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Viglacera vừa 
khởi công xây dựng Dự án Khu chức năng đô 
thị Tây Mỗ (huyện Từ Liêm, Hà Nội) với tổng 
mức đầu tư 870 tỷ đồng.
Dự án bao gồm 72 biệt thự, 161 nhà vườn, 2 
toà nhà chung cư cao 22 tầng với khoảng 300 
căn hộ, khu văn phòng, dịch vụ thương mại... 
Dự kiến, sau 12 tháng kể từ ngày khởi công, 
Viglacera sẽ hoàn thành khu nhà biệt thự và 
liền kề, sau 24 tháng sẽ hoàn thành 2 toà nhà 
chung cư.

ChuNg Cư âu Cơ Tower
 Công ty CP Đầu tư & Xây dựng công trình 557 
khởi công dự án chung cư Âu Cơ Tower tại số 
659 Âu Cơ, Q.Tân Phú, TP.HCM.
Dự án được thiết kế thành tòa tháp đôi, mỗi 
tháp cao 20 tầng với tổng số 288 căn hộ có 
diện tích từ 51 - 85m2.
Tòa tháp Âu Cơ được thiết kế theo phong cách 
hiện đại với nhiều tiện ích tích hợp như: trung 
tâm thương mại, trường học, khu vui chơi giải 
trí…đáp ứng cho khoảng gần 1.000 dân sinh 
sống.

ChuNg Cư và văN phòNg NhâN 
chính
CTCP Tài Nguyên cùng với 3 đối tác là CTCP 
Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 41, CTCP 
Đầu tư và Phát triển Tây Bắc, CTCP Đầu tư 
và Kiến trúc Việt Nam đã khởi công Dự án 
chung cư và văn phòng Nhân Chính. 
Dự án gồm 1 tòa nhà chung cư cao cấp 
24 tầng, 1 tòa nhà văn phòng cho thuê 12 
tầng... Dự kiến, tổng vốn đầu tư của dự án 
là hơn 700 tỷ đồng, sẽ được hoàn thành 
vào năm 2012. 

Khu phứC hợp KháCh sạN 
BạCh đằNg 
Bộ Tư lệnh Quân Khu V và Công ty 508 vừa 
khởi công Khu phức hợp khách sạn Bạch 
Đằng (đường Bạch Đằng, TP.Đà Nẵng) với 
tổng vốn đầu tư 620 tỷ đồng. Dự kiến, 
tháng 12/2012 công trình sẽ hoàn thành.
Dự án gồm một khách sạn 4 sao cao 28 
tầng với khoảng 250 phòng, một block 
cao 20 tầng gồm văn phòng và căn hộ cho 
thuê cao cấp.

Xây DựNg KÝ TÚC Xá đạI họC 
LâM NghIệp 
Dự án ký túc xá Đại học Lâm Nghiệp do Đại 
học Lâm Nghiệp làm chủ đầu tư vừa được 
khởi công xây dựng với tổng vốn đầu tư 
hơn 74 tỷ đồng.
 Ký túc xá có cao 11 tầng, khi hoàn thành sẽ 
đáp ứng khoảng 2.500 chỗ ở cho sinh viên 
của nhà trường, đáp ứng được khoảng 60% 
chỗ ở cho sinh viên hiện nay.

KháCh sạN hậu gIaNg
 DIaMoND pLaza (hậu gIaNg)
UBND tỉnh Hậu Giang vừa khởi công xây 
dựng khách sạn 5 sao Hậu Giang Diamond 
Plaza (đường 1/5, P.5, TX.Vị Thanh). Tổng vốn 
đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng, gồm 30 tầng, 
trong đó có 2 tầng hầm, 2 tầng là khu mua 
sắm, siêu thị, 2 tầng văn phòng cho thuê, 
còn lại là phòng nghỉ, khách sạn và căn hộ 
cao cấp.

BIệT Thự sINh TháI TạI BắC NINh 
Công ty Viglacera Land vừa khởi công dự án 
Khu nhà vườn sinh thái Hoàn Sơn tại huyện 
Tiên Du, Bắc Ninh. Công trình có tổng diện tích 
20,3 ha, giai đoạn 1 xây dựng trên diện tích 10,6 
ha, bao gồm 55 biệt thự sinh thái nhà vườn, 
trong đó có 32 căn biệt thự loại A diện tích 500 
– 600m2; 8 căn biệt thự loại B diện tích 700 – 
900m2 và 15 căn biệt thự loại C diện tích 800 
– 1.000m2. Các biệt thự được thiết kế 2 tầng, có 
kiến trúc công trình hiện đại.

Khu Nghỉ DưỡNg và KháCh sạN 
TạI đà LạT 
Công ty CP Đầu tư Gia Tuệ đã khởi công 
2 dự án là Khu nghỉ dưỡng và du lịch sinh 
thái Galaticos Living và Khách sạn 5 sao & 
khu nghỉ dưỡng cao cấp Hotel De Royale 
(Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt). 
Galaticos Living là tổ hợp Khu nghỉ dưỡng 
cao cấp và du lịch sinh thái gồm 9 dinh 
thự được xây dựng theo các tiêu chuẩn 
cao cấp nhất trên thế giới với tổng diện 
tích 9,46 ha. Công trình dự kiến hoàn 
thành trong năm 2011. 
Hotel De Royale là tổ hợp khách sạn, biệt 
thự nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh 
thái gồm 2 khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 
sao được đặt tại đỉnh núi Pinhatt và đỉnh 
núi B’NamQua; 4 biệt thự đặc biệt và 65 
biệt thự tiêu chuẩn. 2 khách sạn 5 sao 
được xây dựng trên độ cao hơn 1.600m. 
Hotel De Royale dự kiến được hoàn thành 
vào năm 2013. 
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ChuNg Cư phÚ gIa hưNg 
Công ty CP Dịch vụ & Xây dựng Địa ốc Đất 
Xanh vừa khởi công dự án chung cư Phú Gia 
Hưng dành cho giới trung lưu tại đường Lê 
Đức Thọ, P.15, Q.Gò Vấp, TP.HCM.
Dự án cao 14 tầng với 234 căn hộ và các 
công trình công cộng phục vụ vui chơi giải 
trí, trung tâm thương mại, khuôn viên cây 
xanh…
Chung cư Phú Gia Hưng có tổng vốn đầu tư 
259 tỷ đồng, dự kiến được hoàn thành vào 
năm 2011.

ChuNg Cư sgC
Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn (SGC) vừa 
khởi công xây dựng chung cư cao tầng 
SGC tại 46/11 Nguyễn Cửu Vân, P.17, Q.Bình 
Thạnh, TP.HCM.
Chung cư cao 14 tầng với 104 căn hộ (diện 
tích từ 50 - 94,57 m²) cùng các công trình 
phụ trợ như: đường nội bộ, cây xanh, sân 
bãi, khu sinh hoạt cộng đồng..
Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 144 tỉ 
đồng, được thi công trong 18 tháng và dự 
kiến hoàn tất vào tháng 5/2011. 

Cao ốC phố đôNg - hoa seN
Hoa Sen Group và Công ty CP Đầu tư Phát 
triển Phố Đông đã khởi công Dự án cao ốc 
Phố Đông - Hoa Sen tại khu dân cư Điền 
Phúc Thành, P.Phước Long B, Q.9, TP.HCM. 
Cao ốc Phố Đông - Hoa Sen với tổng vốn 
đầu tư 180 tỉ đồng, bao gồm 2 tòa nhà cao 
18 tầng. Trong đó có 3 tầng thương mại và 
15 tầng căn hộ với 210 căn có diện tích từ 
55-94 m². 
Dự kiến dự án sẽ hoàn thành sau 20 tháng 
thi công.

Khu Nhà ở greeN house 
 Khu nhà ở Green House (Khu đô thị Việt Hưng, 
Q.Long Biên, Hà Nội) với tổng mức đầu tư gần 
700 tỷ đồng vừa được Tổng công ty Đầu tư 
Phát triển Nhà & Đô thị (HUD) khởi công xây 
dựng.
Dự án gồm 2 tòa nhà chung cư 17 tầng, 2 tòa 
14 tầng, 2 tòa 5 tầng và một số biệt thự song 
lập, nhà liền kề với hệ thống hạ tầng đồng bộ, 
tiện nghi hiện đại.
Dự kiến, Khu nhà ở Green House sẽ được hoàn 
thành vào quý IV/2012. 

ChuNg Cư Cao Cấp CLeve 
Công ty TNHH Hi Brand VN mới khởi công dự 
án chung cư cao cấp Cleve, thuộc khu đô thị 
Văn Phú, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội. Chủ đầu 
tư của dự án là Công ty TNHH Inpyung (Hàn 
Quốc).
Với tổng số vốn đầu tư là 660 triệu USD, dự án 
mang đầy đủ chức năng của một khu đô thị 
kiểu mẫu khu vực Đông Nam Á.
Dự án Cleve gồm 15 toà nhà với trung tâm 
thương mại, bệnh viện, trường học quốc tế, 
trung tâm thể dục thể thao, công viên... 

CăN hộ Cao Cấp KhaNg ThôNg 
Công ty CP XD - TM - DV Khang Thông vừa 
khởi công xây dựng dự án căn hộ cao cấp 
Khang Thông tại số 1351 Huỳnh Tấn Phát, 
Q.7, TP.HCM với tổng vốn đầu tư 550 tỉ đồng.
Dự án là một tòa nhà đa năng cao 22 tầng 
gồm 2 tầng hầm, 5 tầng thương mại, 14 tầng 
căn hộ hiện đại với 204 căn có diện tích từ 
60 - 171m2.
Dự kiến, căn hộ cao cấp Khang Thông sẽ 
được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong 
năm 2012.             

ChuNg Cư Cao TầNg TạI ThàNh 
phố vINh
Công ty CP 482, Tổng Công ty Xây dựng công 
trình giao thông 4 và Công ty CP Đầu tư Phát 
triển Nhà Hà Nội số 30 vừa khởi công xây dựng 
dự án nhà chung cư cao tầng và thương mại 
dịch vụ tại TP. Vinh.
Tòa nhà cao 11 tầng, tổng vốn đầu tư 65 tỷ 
đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2012.

KÝ TÚC Xá sINh vIêN TạI đà 
LạT
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa khởi công xây 
dựng khu ký túc xá sinh viên tập trung 
đầu tiên tại Đà Lạt với 33 khối nhà cao 
từ 3-9 tầng, trạm y tế nội bộ cao 4 tầng, 
thư viện tổng hợp 3 tầng và câu lạc bộ đa 
năng 2 tầng với các tiện ích như cho công 
viên cây xanh, sân thể dục thể thao.

ChuNg Cư phÚ sơN (ThaNh hóa)
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng (HUD4) đã khởi 
công xây dựng dự án Khu chung cư thu nhập 
thấp tại P.Phú Sơn, TP.Thanh Hóa. Dự kiến, dự 
án sẽ hoàn thành vào quý IV/2011.
Dự án gồm 4 khu nhà cao 9 tầng với 512 căn 
hộ có diện tích từ 54 - 64 m2. Trong khuôn 
viên dự án còn có nhà dịch vụ, công viên cây 
xanh… 
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“đầu Năm đóN lộC” lâu Nay đã ThàNh Tập TụC quEN ThuộC Của Người ViệT Nam. lộC 
khôNg Bó hẹp TroNg TiềN Tài lợi lộC ThôNg ThườNg, mà mở rộNg ra NhữNg điều 
may mắN, Sự pháT TriểN Nảy Nở Về Nhiều phươNg DiệN TroNg CuộC SốNg mà mỗi 
Người đều moNg ướC. lộC là mộT TroNg Ngũ phúC (phúC lộC Thọ khaNg NiNh) Và 
đượC “mã hoá” qua hìNh ảNh NhữNg NhàNh lộC NoN Của Cây Cối mùa XuâN Vào độ 
Tươi Thắm
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cảm nhận và lựa chọn tuỳ theo quan điểm và hoàn 
cảnh riêng mỗi nhà. Những loại cây được phong 
thuỷ xem là cát tường, mang lại sinh khí trong nhà ở 
có thể hệ thống trong một số bộ cây chính sau:
Bộ tứ linh: đa - sung - sanh - si, vốn là những cây 
lâu năm, dáng đẹp, rễ bám bền chắc và cành lá 
sum suê, những cây này hay được uốn theo các thế 
truyền thống thể hiện tiểu vũ trụ trong đại vũ trụ 
bao la.
Bộ tứ quý: mai - lan - cúc - trúc tương ứng theo 
bốn mùa trong năm, hoặc là tùng - trúc - cúc - mai 
tượng trưng cho tuổi thanh xuân và khí tiết của 
con người, trong đó tùng và trúc có dáng vươn cao 
tượng trưng cho nam tử trượng phu, còn cúc - mai 
tươi đẹp mềm mại tiêu biểu cho nữ nhi hiền thục.
Bộ tam đa: gồm có cây sung sai quả (hoặc cây đa) 
ở dạng bonsai tượng trưng cho phúc. Cây lộc vừng 
hoặc phát tài tượng trưng cho lộc. Cây bách tuế, 
thiên tuế hay vạn tuế, vạn niên tùng, sống đời… 
tượng trưng cho thọ.
Ngoài ra còn một số loại cây khá được ưa chuộng 
bởi những tên gọi mang ý nghĩa may mắn, hướng 
đến nhiều mong ước của các gia chủ. Có thể kể 
đến cần thăng (mong muốn thăng tiến), đỗ quyên, 
trạng nguyên (đỗ đạt, học giỏi), kim ngân, kim quýt 
(tài lộc dồi dào), đào, mai, hồng (duyên tình tươi 
thắm), hướng dương, cúc vàng (đón ngày mới, ấm 
áp tự tin). Hoa sen thanh tịnh và nhất là sen Phật Bà 
tượng trưng cho lòng thành kính hướng thiện. Các 
loại hoa cắt cành ngoài hoa hồng, phong lan thì cát 
tường thì mang ý nghĩa may mắn, hanh thông mọi 
việc hoặc thiên điểu với ý nghĩa tượng trưng cho sự 
phóng khoáng, bay nhảy cũng được ưa chuộng.
Các nghệ nhân cây cảnh thường tạo dáng cây 
theo các chủ đề truyền thống như tam cương ngũ 
thường, tam tòng tứ đức, nhị thập tứ hiếu… trong 
đó các phần ngọn, thân, rễ tương đương với thiên – 
địa – nhân, phải hài hòa không được xem nhẹ phần 
nào. Tiêu chuẩn cơ bản là nhất hình – nhì thế – tam 
chi – tứ diệp nhằm có được những dáng cây hài 
hoà, khoẻ mạnh, vừa mang ý nghĩa giáo dục thẩm 
mỹ truyền thống vừa tạo nên hình thế tươi đẹp cho 
người thưởng ngoạn và cải tạo tốt nội khí nơi ở.

đưalộc
Đô thị ngày càng phát triển thì 
thiên nhiên càng bị thu hẹp khiến 
những mảng xanh càng trở nên 
cần thiết hơn. Việc đưa lộc vào 
nhà chắc chắn không phải là hành 
động… hái lá bẻ cành đáng chê 
trách, mà là thái độ trân trọng thiên 
nhiên, lựa chọn loại cây phù hợp để 
trồng và trưng bày một cách hợp lý 
trong gia đình vào dịp năm mới.
Cây không chỉ là vật trang trí
Xưa nay dùng cây cối trong nội thất 
chính là liệu pháp cân bằng và cải 
tạo sinh khí một cách đơn giản và 
dễ điều chỉnh nhất. Một căn phòng 
làm việc có nhiều loại vật dụng, 
hãy thử đặt vài chậu kiểng, bình 
hoa trên bàn hoặc giò lan trên cửa 
sổ, hiệu quả giảm stress sẽ đến rõ 
rệt nhờ việc cân bằng âm dương, 
hài hoà các hành mộc - kim. Tuy 
nhiên việc bố trí cây phải tương 
quan chặt chẽ với không gian. Cây 
cối nhiều quá nếu không có sắp 
xếp hợp lý sẽ dẫn đến ẩm thấp, tối 
tăm, vướng víu tầm mắt và dễ sinh 
hoả hoạn (mộc sinh hoả).
Ta có thể thấy, dù là lâu đài phương 
Tây hay nhà vườn phương Đông 
vẫn luôn cần giữ khoảng trống 
thoáng đãng, quanh nhà trồng cây 

có chính phụ, đưa cây vào nội thất 
có chọn lọc.
“Sức khoẻ” của cây cối cũng là thước 
đo sinh khí cho mỗi ngôi nhà. Khi 
một loại cây trồng có dấu hiệu tàn 
úa, cần khắc phục ngay để duy trì 
sự quân bình. Gần thì điều chỉnh tại 
ngay cây đó như xới đất, tưới nước 
hay tỉa cành, xa hơn là quan sát cả 
không gian chung quanh xem có 
bị nắng nóng hay để cây quá sâu 
trong nhà khiến cây thiếu dưỡng 
khí hay không. Tốt nhất là nên 
chọn các loại cây phù hợp với cấu 
trúc, hình khối và hướng của nhà 
(cây ưa nước hay kỵ nước, ưa nắng 
hay thích bóng râm, cây sậm lá hay 
nhiều hoa...).
Lộc đến nhà do… cái tên!
Văn hoá truyền thống có câu “danh 
chính ngôn thuận” ứng dụng trong 
phong thuỷ khá nhiều, cụ thể là 
qua việc đặt tên các loại cây cối 
luôn được người Việt nói riêng và 
dân châu Á nói chung cân nhắc 
để hướng đến yếu tố may mắn. Tất 
nhiên là những cái “danh” ấy luôn 
được các nhà vườn và nghệ nhân 
giải thích tương ứng với hình dáng, 
xuất xứ, đặc tính của cây và có sự 
sắp xếp hệ thống để khách hàng 

đầu năm

vào nhà
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Cá tính

hiệN Nay, CăN hộ ChuNg Cư Ngày CàNg đượC 
Người DâN đô Thị ưa ChuộNg, NhưNg NhữNg 
CăN hộ Này CũNg TồN Tại mộT Số VấN đề: Thiếu 
Cá TíNh riêNg BiệT, Thiếu Dấu ấN Cá NhâN... 
mộT TroNg NhữNg giải pháp Cơ BảN làm NêN 
Sự kháC BiệT, hài hoà Với Chủ NhâN Và Tạo môi 
TrườNg Cư Ngụ Có Cá TíNh hơN, đó ChíNh là 
Thay đổi Và SáNg Tạo Với màu SơN TroNg Nội 
ThấT CăN hộ.

Căn hộ Chung Cư

Chung – riêng dung hoà
Trong nhà chung cư, yếu tố chung cần tôn 
trọng trước tiên cho dù chủ nhân có nhiều cá 
tính. Yếu tố chung có thể tính từ bộ cửa chính 
trở ra các không gian công cộng bên ngoài, 
và những bề mặt tiếp giáp cảnh quan chung 
quanh (ban công, tường ngoài căn hộ). 
Tất nhiên chủ nhân có thể không tác động 
được vào màu sắc, chất liệu của các không 
gian công cộng, nhưng vẫn có thể thay đổi 
cảm nhận bên ngoài căn hộ của mình bằng 
những thủ pháp nho nhỏ, linh động. Hình 
dáng, màu sắc của cây cối đặt trên ban công, 
đặt trước lối vào căn hộ cũng góp phần thay 
đổi “cái nhìn đầu tiên” khi đến căn hộ đó. Một 
số chung cư cho phép làm thêm lớp cửa bảo 
vệ tại lối vào căn hộ thì gia chủ có thể sơn 
màu cửa khác biệt nhằm tạo thêm một bộ 
cửa mang phong cách riêng của mình.
Sự tuân thủ chung riêng còn thể hiện ở việc 
gia chủ phải “biết mình biết người” khi chọn 
màu sắc, chi tiết ảnh hưởng đến bên ngoài 
căn hộ. Có thể bạn thích nhà sơn màu trắng 
nhưng căn hộ nằm ở hướng tây của lầu 15 
chẳng hạn, thì chắc chắn bức tường màu 
sậm sẽ hợp hơn. Tất nhiên vẫn có giải pháp 
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sang trọng và hài hoà tốt, sau đó mới nghĩ 
đến các điểm nhấn nhá khác.

 Theo phong thuỷ hiện đại, yếu tố cân 
bằng âm dương được dùng để khắc phục 
các khiếm khuyết, thường hay xảy ra trong 
một số căn hộ có ngóc ngách nhiều, cột 
lớn hay những khoảng bị khuất tối. Cách 
sơn căn hộ màu trắng hoặc gần trắng hiện 
nay được dùng như một giải pháp hiệu 
quả, khi kết hợp với đồ gỗ và tranh ảnh 
có sự thống nhất, giảm các mảng màu 
pha tạp hoặc lộn xộn sẽ đem lại sự thuần 
khiết và thư giãn hơn cho không gian vốn 
không rộng.

 Khi được phần tổng thể hài hoà thì gia 
chủ có thể yên tâm đưa một chút sở thích 
của mình thông qua cách dùng màu 
nhằm tạo sự nổi bật. Một mảng tường 
sơn gai cho góc phòng ăn nhỏ, một mảng 
tường phòng ngủ dùng sơn sậm màu… 
là những cách tạo sự nổi bật, kích thích thị 
giác, hướng sự chú ý vào trọng tâm, tạo 
nên khác biệt giữa các căn hộ với nhau. 
Cần lưu ý yếu tố dùng màu thiên nhiên, 
màu sơn lên bề mặt các chất liệu tự nhiên 
(ví dụ sơn lên đá, sơn lên gỗ) sẽ giúp giảm 
sự đơn điệu khô cứng thường thấy, nhất 
là ở các căn hộ trên cao vốn bị tình trạng 
“gần trời xa đất”.

như dùng rèm có lớp chống chói nhưng tốt 
nhất là nên chủ động về màu sắc từ đầu tuỳ 
theo vị trí, phương hướng của căn hộ để tránh 
khắc phục tốn kém.

Chọn chi tiết hài hoà với gu thẩm mỹ của 
chủ nhân
Khác với nhà phố hay biệt thự có các tầng độc 
lập nên dễ phân màu sắc theo từng phòng 
hay từng tầng; căn hộ chung cư nên chú ý 
tính hài hoà và ảnh hưởng lẫn nhau giữa các 
phòng. Nên phân bố màu sơn căn hộ sao cho 
hài hoà về tổng thể mà vẫn đạt được các sở 
thích riêng, theo một số nguyên tắc sau:
- Không ai bắt buộc phải sơn căn hộ toàn một 
màu, nhưng nếu đứng tại một điểm bất kỳ ta 
thấy trên tường có nhiều hơn ba màu khác 
nhau thì khả năng liên kết không gian sẽ khó 
khăn và gây rối mắt, cảm giác nhà chật, lộn 
xộn hơn. Nhiều người nghĩ rằng màu sắc nội 
thất chủ yếu là màu sơn hay đồ đạc gia dụng, 
nhưng thực ra rèm cửa, chất liệu sàn nhà, màu 
ánh sáng đèn và vật dụng cũng ảnh hưởng 
rất lớn, khiến cho không gian bị chia cắt hay 
liền lạc, nối kết với nhau hay đứt đoạn. Cần 
đảm bảo toàn căn hộ phải có một tông màu 
chung đồng hành với màu đồ vật để tạo sự 
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1. Bạn kiếm tiền ngay khi bạn mua
Cho dù chúng ta đã biết rằng kinh doanh BĐS rất dễ gặp 
những sai lầm, nhưng bạn vẫn có thể kiếm được những khoản 
lợi nhuận lớn nếu việc mua bán suôn sẻ ngay từ ban đầu. Khi 
bạn chỉ bỏ ra 500 triệu mà mua được một BĐS trị giá 700 triệu 
thì kiểu gì bạn cũng đã kiếm được xấp xỉ 200 triệu đồng. Để 
kiếm được 200 triệu như thế bằng việc khác, thậm chí có được 
khoản thặng dư thu nhập từ BĐS nhiều bằng thế, bạn phải 
mất nhiều thời gian. Cứ tiếp tục tìm, bạn sẽ còn tiếp tục tìm 
thấy nhiều thương vụ lớn như thế.
2. hãy luôn mua của một người thật sự cần bán
Nếu bạn hỏi người nào đó rằng có cần bán BĐS không và anh 
ta đáp: “Không đời nào, tôi quý cái BĐS này và không bao giờ 
muốn xa rời nó cho dù anh có trả đủ tôi vẫn cần phải xem xét 
đã”. Khi ấy, chắc chắn bạn không thể mua được BĐS đó với giá 
rẻ. Khi người bán càng thực sự cần bán, việc thương lượng sẽ 
càng dễ hơn đối với bạn. Đừng cảm thấy áy náy là bạn mua 
quá hời, bạn vẫn trả anh ta nhiều hơn mức anh ta muốn bạn 
cơ mà, đúng không?
3. hãy quan tâm đến việc kinh doanh hơn là Bđs
Một trong những sai lầm lớn nhất mà các nhà đầu tư hay mắc 
phải là khi mua một BĐS để đầu tư, họ không để ý đến là liệu 
BĐS đó có sinh lời hay không mà là vì họ rất thích BĐS nhỏ bé 
“xinh xắn” đó. Trên thực tế nếu bạn chọn một ngôi nhà để ở, 
bạn càng thích ngôi nhà đó thì khi bạn ở bạn càng thấy thoải 

Nếu ViệC Chạy XE quaNh ThàNh phố 
XEm XéT CáC BđS là CựC hìNh đối 
Với BạN Thì Có lẽ kiNh DoaNh BđS 
khôNg hợp Với BạN. NhưNg Nếu BạN 
hoàN ToàN hứNg Thú Với ViệC Này 
Thì Có Nghĩa là TroNg BạN Có mộT 
TroNg NhữNg Tố ChấT Của Nhà đầu 
Tư BđS ChuyêN Nghiệp.

Quy tẮc 
vànG

trOng kinh dOanh bất động sản
mái. Nhưng khi chọn một BĐS để đầu tư hãy gạt những cảm xúc 
của bạn sang một bên vì bạn đang đầu tư để tạo ra thu nhập. Hãy 
tự đặt ra câu hỏi: Liệu có đạt được doanh thu không? Khả năng 
phát triển là gì? Thực sự đó là một trò chơi với các con số.
 4. đừng bao giờ là người đầu tiên định giá – người đó luôn 
thất bại
Ở trường đào tạo những nhà đầu tư BĐS, vào dịp cuối tuần các 
sinh viên chơi trò chơi thương lượng bằng cách chia nhóm thành 
những người mua và người bán các BĐS ảo. Trong trường hợp 
bên mua đánh giá và trả giá để mua BĐS đó trước, còn bên bán 
định giá cần bán sau thì kết quả rất thú vị: trong mọi trường hợp 
các cặp người mua – người bán cùng đàm phán chính BĐS với 
cùng giá trị đánh giá đã đưa ra, nhưng những người mua không 
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bao giờ trả giá cao hơn mức tối đa và những 
người bán không bao giờ bán thấp hơn mức 
tối thiểu mà giáo viên của họ đã định ra cho 
mỗi bên. Có những bài học có thể được rút 
ra từ trò chơi này (đặc biệt nếu chính bạn 
cũng tham gia vào trò chơi, chứ không chỉ là 
ngồi đọc) điều rất rõ ràng là người đầu tiên 
định ra một mức luôn luôn thua cuộc. Ngay 
cả chính những nhà thương lượng cho rằng 
họ đã thỏa thuận thành công một mức giờ 
cũng phải chột dạ khi biết rằng một người 
mua (hay người bán) đối thủ của mình cũng 
thỏa thuận thành công mức giá giống như 
họ.
Quy tắc đừng bao giờ nên là người đầu tiên 
định ra một mức giá cũng có thể áp dụng 
với mọi vấn đề trong cuộc sống, không riêng 
gì với BĐS. Đối với bạn trong cuộc thương 
lượng BĐS quy tắc này có nhiều giá trị hơn 
nhiều so với khi bạn thương lượng ở một 
cuộc bán sân bãi.
5. đi ngược lại quy luật
Chỉ có lòng dũng cảm mới chiến thắng được 
quy luật. Tuy nhiên để thực hiện được điều 
đó trong kinh doanh BĐS bạn phải thật bền 
bỉ: mua khi những người khác bán và chờ đợi 
cơ hội khi những người khác mua.
Tương tự, khi rất nhiều người đang hân 
hoan vì giá cả BĐS tăng không ngừng thì 
bạn nên khép mình chờ đợi. Ngược lại, 
khi mọi người đang cố tìm mọi cách “nhảy 
ra” thì bạn phải dũng cảm “lao vào” và mua 
càng nhiều càng tốt. Hẳn ít ai còn nhớ, sau 
khi thị trường chứng khoán năm 1987 sụp 
đổ, rất nhiều người đã thề rằng không bao 
giờ dám mạo hiểm trên thị trường này nữa. 
Nhưng chỉ 10 năm sau người Mỹ đã đổ một 
lượng tiền khổng lồ chưa từng thấy vào đây. 
Đôi khi cũng khó có thể biết được thị trường 
chứng khoán đang ở đỉnh cao của cơn sốt 
hay đang ở tận cùng của sự suy thoái (vào 

thời điểm đầu tháng 10/1987, có rất ít người 
nói rằng: thị trường đang sốt đỉnh điểm, hãy 
bán cổ phiếu thôi). Vì vậy thỉnh thoảng bạn 
nên gọi điện, tìm hiểu để kiểm tra, nắm 
bắt tình hình. Riêng với thị trường BĐS, với 
tính tương đối ổn định của nó, nói chung 
bạn luôn có thể biết được tình hình thực 
tế như thế nào. Mục quảng cáo thường có 
những câu đại loại như “cần tiền bán gấp”, 
“giá thương lượng”. Là một người mua, bạn 
sẽ được cả bên môi giới và chủ sở hữu đón 
tiếp trọng thị, vồ vập. Bạn có nhiều cơ hội 
để chọn lựa, xem xét.
6. Chúng ta hẳn đã nhiều lần được bố 
mẹ nhắc nhở: “hãy thu xếp để trả hết 
nợ nần đi”
Có một điều gì đó làm ta luôn thấy không 
thoải mái khi phải thế chấp lớn. Xu hướng 
tự nhiên của mọi người là muốn loại bỏ 
cảm giác này ra khỏi người càng sớm càng 
tốt – cảm giác một “con nợ”. Vì thế xu hướng 
chung là khi mua BĐS chúng ta đều muốn 
trả càng nhiều tiền mặt càng tốt.
Thế nhưng việc trả quá nhiều tiền mặt 
không phải là một cách kinh doanh hay. Bạn 
có nhớ, ưu điểm lớn nhất của đầu tư BĐS là 
bạn không phải tự mình trả hết tiền cho bên 
bán. Bạn càng trả tiền ít đi được bao nhiêu, 
lợi thế cho bạn càng lớn bấy nhiêu. Thứ nhất, 
tiền lời của bạn sẽ cao hơn (đó là lãi tính 
bằng tiền mặt và tỷ lệ lãi suất nội hàm). Thứ 
hai, do còn nhiều tiền bạn có thể mua thêm 
những BĐS khác nữa. Ví dụ: nếu bạn có 1 tỷ 
đồng thay vì trả toàn bộ số tiền ấy cho một 
BĐS có giá trị như vậy, bạn có thể chia số tiền 
này ra làm 4 phần, mỗi phần sử dụng như là 
một khoản thế chấp 250 triệu đồng để mua 
4 ngôi nhà có giá tương tự (1 tỷ đồng) hoặc 
thậm chí làm như vậy có thể mua được 10 
ngôi nhà cùng loại. Bạn đã nghĩ đến vấn đề 
này chưa?

7. Chỉ bán khi không còn cách nào 
khác
Có một điều gì đó thôi thúc tôi viết “đừng 
bao giờ bán”. Nói chung, những ai đem bán 
(vì thấy lời quá nhiều tiền) thường không 
sánh được với những người quyết tâm giữ 
BĐS lại. Khi nói chuyện với những người đã 
từng sở hữu BĐS nay đã bán, ta sẽ thấy họ 
ngần ngại khi muốn hỏi xem tài sản đó nay 
ước tính bán được bao nhiêu. Họ có thái độ 
như vậy, vì thấy mình đã bán hớ quá và hẳn 
rất tiếc rẻ trước mức giá quá cao lúc này. 
Đôi khi, bán BĐS là việc cần thiết, khôn 
ngoan. Ví dụ như vào một thời điểm nào đó, 
khi bạn muốn cắt giảm các chi phí vì lý do 
tài chính, trong khi để duy trì cuộc sống ở tại 
ngôi nhà của bạn, bạn phải bỏ ra một số tiền 
quá lớn. Nếu chuyển đến sống ở một ngôi 
nhà khác, vấn đề này sẽ được giải quyết. Vậy 
thì tại sao lại không bán quách nó đi?
Nhưng nói chung, bán BĐS của mình đi 
không phải là một biện pháp thực sự khôn 
ngoan. Nhiều người sau khi đã bán đến một 
thời điểm nào đó, giá BĐS rất cao, họ lại tiếc 
rẻ “Giá mà…”
8. Những cơ hội tuyệt vời
Tôi luôn giữ vững một quy tắc quan trọng 
cho đến cùng. Như tôi đã từng nói đến ở 
phần đâu, nếu bạn không tin là sẽ có những 
cơ hội tuyệt vời xảy ra thì cho dù nó có đến 
sát ngay trước mắt bạn, bạn cũng chẳng 
thấy, thậm chí là khi có người tận tay “dâng 
lên “ mời bạn. Tất nhiên, thấy càng nhiều cơ 
hội tốt, bạn sẽ càng thêm tin là điều đó có 
thực, đang tồn tại. Nếu bạn mới chỉ đang 
bắt đầu và chưa thực sự tin tưởng, cách tốt 
nhất để thoát ra khỏi bế tắc là hãy quan sát, 
quan sát và quan sát, bạn sẽ ngạc nhiên 
trước những gì mình thấy.
Sẽ chẳng có ai “mách” cho bạn biết trên thị 
trường có bao nhiêu cơ hội tốt ngoài cái bạn 
đã biết hoặc được biết: giống như cô bạn 
gái của tôi, chúng ta chỉ đi tìm một cái gì đó 
khi biết chắc là có nó. 
Theo tôi, chúng ta cần phải biết mạo hiểm. 
Ví dụ như bạn cần phải biết từ chối cuộc đi 
chơi thuyền với cô bạn gái yêu quý với lý do 
bạn đang đi tìm một ngôi nhà rao bán 500 
triệu đồng nhưng bạn nghĩ giá trị thực của 
nó có thể lớn hơn rất nhiều, nếu mua và bán 
lại có thể kiếm lời vài chục triệu. Có thể mọi 
người nghĩ bạn là điên khùng nhưng nếu 
tìm được lúc ấy bạn không những không 
phải là kẻ điên, mà quan trọng hơn bạn đã 
kiếm được một món hời. Theo bạn có nên 
không ?
Nếu bạn thực sự tin rằng trên thị trường có 
những cơ hôi tuyệt vời như vậy, chỉ cần bạn 
có đủ nghị lực, tự tin, bạn sẽ tìm ra.
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gửi tiền ngân hàng hay đầu tư ngoại tệ?
Đầu tư vào đâu, gửi tiền tiết kiệm hay mua vàng, mua 
USD... luôn là bài toán khó mà không phải ai cũng tính 
được. Với người làm công ăn lương, người về hưu thì gửi 
tiền tiết kiệm muôn thuở vẫn luôn là giải pháp an toàn 
nhất, nhưng với những người giỏi tính toán, xoay sở thì 
đương nhiên gửi tiết kiệm với họ có nghĩa là tiền chết. 
Hiện tại lãi suất tiết kiệm ở các ngân hàng thương mại 
đang phổ biến ở mức xấp xỉ 10,4%/năm. So với tỉ lệ lạm 
phát năm 2009 ước 7% thì tiền gửi tiết kiệm đang có tỉ 
lệ dương là 3,4%/năm. Điều đó có nghĩa là người đầu tư 
đã có lãi, song quá thấp. Do đó, việc gửi tiền tiết kiệm 
chủ yếu chỉ hợp với những người thích “an toàn”, sợ mạo 
hiểm. 
Đối với đầu tư ngoại tệ, một lĩnh vực nhạy cảm, có vẻ 
dễ ăn nhưng lại vướng mắc vì tính pháp lý. Ngân hàng 
Nhà nước đang có chủ trương kết hợp với  ngành công 
an tiến hành kiểm tra, soát xét việc kinh doanh ngoại tệ 
sai trái. 
Như vậy, nếu không có giấy phép kinh doanh mà đầu 
cơ, “lướt sóng” loại tiền này thì coi chừng bị truy xét, phạt 
tiền. Trong những ngày qua, cung - cầu ngoại tệ trên 
thị trường đã cân bằng nên tỉ giá đang có xu hướng ổn 
định, như vậy kênh đầu tư này coi như đã bị chẹt cứng.
Chưa thể kỳ vọng vào vàng
Những biến động khốc liệt trên thị trường vàng thế giới 
nói chung và Việt Nam nói riêng trong thời gian qua có 
thể làm cho không ít người giàu lên nhưng cũng khiến 
không ít người khóc hận. Thông thường, những NĐT 
nghiệp dư thiếu thông tin dễ bị tác động bởi yếu tố tâm 
lý là những người lãnh hậu quả nặng nhất từ những cơn 
sốt vàng.
Do lệ thuộc quá nhiều vào các yếu tố như: giá dầu, chiến 
tranh giữa các nước lớn, tỉ giá đồng USD trên thị trường 
nội địa, quan hệ cung - cầu... nên việc mua vàng dự trữ 
lâu dài để chờ sinh lãi cao trong thời điểm hiện tại là khó 

Nhiều chuyên gia cho rằng sự thay đổi xu hướng đầu tư thường bị tác động từ chính sách vĩ mô 
nhưng đồng thời nó cũng thể hiện sự non trẻ của giới đầu tư ở Việt Nam. Câu chuyện chuyển dịch 
luồng đầu tư liên tục thể hiện rõ điều này. Chẳng hạn, các năm 2006-2007, nhà đầu tư (NđT) đổ 
tiền vào chứng khoán rất nhiều, sau đó thì chạy theo BđS, đến khi BđS đóng băng thì đổ vào vàng. 
điều này còn thể hiện ở Việt Nam, các NđT đã không thực sự có một chiến lược đầu tư, mà thực 
chất chỉ là đầu tư theo tâm lý bầy đàn. điều này có lúc gây nên sự hỗn loạn thị trường. hiểu theo 
một cách nào đó thì chính các NđT thiếu kiên định gây khó cho chính mình.
Như vậy, để tìm được kênh đầu tư thích hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao các NđT và những 
người có tiền nhàn rỗi cần phải phân tích sâu về khả năng sinh lãi của đồng vốn và mức độ chấp 
nhận rủi ro.

kênh đầu tư 
an toàn nhất?

bất động sản
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hy vọng, nhưng rủi ro thì đang cận kề. Các NĐT cần tỉnh 
táo trước những tin đồn của giới đầu cơ (đồng Việt Nam 
bị phá giá, "ép" giá vàng lên, xuống…) để tránh rủi ro do 
giá vàng trong nước đã bỏ xa giá thế giới. 
Rủi ro cao hơn gấp nhiều lần đối với nhà đầu tư trên sàn 
vàng bởi trong khi những nhà đầu tư vàng trên thế giới 
chỉ chịu một rủi ro là biến động giá vàng, còn nhà đầu 
tư Việt Nam phải chịu ba rủi ro là biến động giá thế giới, 
thời gian giao dịch (giao dịch tại Việt Nam ngược giờ với 
New York khiến nhà đầu tư không chủ động được) và 
rủi ro từ hệ thống mạng. Có những thời điểm để cắt lỗ 
hoặc chốt lời, nhà đầu tư không thể nhập vào hệ thống 
do trục trặc kỹ thuật, điều này là rất bất ổn. Một rủi ro 
nữa của nhà đầu tư vàng tại đây là giá trong nước có 
nhiều lúc hoàn toàn ngược với giá thế giới khiến nhiều 
người dù đầu tư đúng theo xu hướng vàng thế giới vẫn 
bị lỗ.
Ngày 30/12/2009, Chính phủ đưa ra văn bản số 369/
TB-VPCP về quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh 
doanh vàng. Theo đó, công việc kinh doanh trên những 
sàn vàng bắt buộc phải ngừng trước ngày 30/3/2010. 
Như vậy, không lâu nữa, các sàn giao dịch vàng ảo 
sẽ phải đóng cửa. NĐT nên dành thời gian cân nhắc, 
nghiên cứu và đưa ra quyết định đầu tư hợp lý nhất để 
bảo vệ túi tiền của chính mình.
Chứng khoán bấp bênh
Năm 2009, thị trường chứng khoán đã có nhiều biến 
động. Lượng giao dịch có thời điểm đạt cực lớn, lên 
đến 100 triệu cổ phiếu/phiên nhưng cũng có những 
thời điểm, chỉ số VN-Index chạm đáy ở mức dưới mức 
250 điểm, chỉ bằng hơn 20% so với đỉnh của năm 2008. 
Không ít NĐT đã tận dụng cơ hội sử dụng đòn bẩy tài 
chính để lướt sóng kiếm lời nhanh. 
Tuy nhiên, do lạm phát có nguy cơ tăng, Nhà nước 
đang kiểm soát chặt tăng trưởng tín dụng, nhiều người 
e ngại dòng vốn đổ vào chứng khoán bị hạn chế nên 
trong kỳ hạn ngắn (dưới 1 tháng), giá cổ phiếu khó tăng 
mạnh. Trong những ngày cuối năm giao dịch trên thị 
trường chứng khoán khá ảm đạm. 
Theo dự báo của một số chuyên gia về tín dụng năm 
2010, nhiều khả năng dòng tiền từ ngân hàng cho đầu 
tư chứng khoán sẽ hẹp hơn so năm 2009. Vì vậy, cơ hội 
cho NĐT lướt sóng ít hơn nhà đầu tư trung và dài hạn.
Nếu NĐT chọn chiến lược đầu tư trung hạn trở lên 
(khoảng hơn 1 năm) thì giai đoạn ảm đạm là cơ hội mua 
vào. Muốn thế, NĐT nên chọn mua những cổ phiếu có 
nền tảng cơ bản tốt, mức tăng trưởng cao (lợi nhuận 
năm tới ước tính sẽ tăng 40-50%), giá đang ở mức phù 
hợp (P/E 2009 dưới  9 lần). Khi  EPS sẽ tăng 50% thì hết 
năm tới cổ phiếu mua bây giờ sẽ có hệ số P/E còn 6 lần, 
lúc đó khả năng tăng giá hơn 30% là trong tầm tay.
Mặc dù vậy, vẫn có ý kiến cho rằng: đầu tư vàng, BĐS 
nếu giả sử giá có xuống thì vật vẫn còn đó, NĐT vẫn còn 
có cái để mà sở hữu, còn đầu tư chứng khoán nếu công 
ty phá sản thì sao? Lúc này NĐT sẽ sở hữu cái không tồn 
tại. Đây chính là thói quen cố hữu của người Việt, tức 
phải nhìn thấy, sờ được, cầm được mới tin. Riêng BĐS, 
một kênh đầu tư của tiền nhàn rỗi có tính ổn định nhất 
mặc dù có những lúc thăng trầm tiềm ẩn rủi ro, nhưng 
đây vẫn là kênh đầu tư an toàn nhất.

hấp dẫn nhất vẫn là Bđs
Trong những tháng qua, do vướng 
mắc về vấn đề thuế và thị trường đang 
ở giữa chu kỳ “đóng băng”, giá nhà đất 
đã chững lại, thị trường thanh khoản 
kém, nên những NĐT “lướt sóng” 
không muốn rót vốn vào lĩnh vực này. 
Tuy nhiên, xem xét về diễn biến quá 
trình từ trước đến nay thì biểu đồ của 
thị trường này vẫn ổn định. Vì vậy, nếu 
NĐT có vốn nhiều, với chiến lược dài 
hạn thì lúc thị trường ảm đạm là cơ 
hội mua tốt nhất.
Theo Tiến sĩ Đỗ Thị Loan, Tổng Thư ký 
Hiệp hội BĐS TP.HCM: “Rót tiền vào 
BĐS vẫn là sự lựa chọn của đa phần 
các NĐT vì mức độ rủi ro thấp hơn 
nhiều so với vàng và chứng khoán. 
Đồng thời, tốc độ tăng giá thị trường 
BĐS vẫn mạnh hơn và vượt xa tốc độ 
tăng của bảng giá đất ban hành hàng 
năm của TP.HCM. Với kinh nghiệm đã 
đầu tư nhiều lĩnh vực, trong nhiều 
năm, tôi khuyên NĐT nên chọn kênh 
BĐS bởi mức độ lợi nhuận, độ an toàn 
và yếu tố "sức khoẻ" của thị trường”.
NĐT dài hạn hiện đang quay lại thị 
trường BĐS vì nhu cầu của thị trường 
này về lâu dài là cực kỳ lớn, đặc biệt 
là có sự tác động của chính sách cho 
người Việt ở nước ngoài và người 
nước ngoài đang sống ở Việt Nam 
mua nhà. Tuy nhiên, đầu tư BĐS cần 

khoản tiền lớn, NĐT nên phải tính 
toán để có thể đi được một đoạn 
đường dài mà không ảnh hưởng đến 
những lĩnh vực khác. Khi đầu tư BĐS 
trung hạn và dài hạn, NĐT phải có 
một tầm nhìn từ 3 năm, 5 năm, thậm 
chí là 10 năm. 
Theo ông Lê Chí Hiếu - Chủ tịch kiêm 
TGĐ Công ty CP Phát triển nhà Thủ 
Đức, vì đòi hỏi vốn lớn nên NĐT BĐS 
phải cân nhắc rất nhiều yếu tố như 
tính thanh khoản của sản phẩm trên 
thị trường, tình trạng pháp lý, đền 
bù, giải phóng mặt bằng, quy hoạch; 
hạ tầng, giao thông kết nối. Ngoài 
ra, NĐT cũng cần xét đến những tác 
động của chính sách như thuế các 
loại, tình trạng cho vay vốn của các 
ngân hàng... 
Còn ông Huỳnh Dư An - Phó TGĐ 
Công ty CP Đầu tư Địa ốc Nova cho 
rằng: "Đầu tư BĐS thì NĐT có thể chọn 
lựa: Một là đầu tư trực tiếp vào BĐS, 
hai là đầu tư tài chính BĐS". 
Hiện, khó khăn với BĐS là yếu tố pháp 
lý, nhà nước liên tục thay đổi chính 
sách, hai nữa là khó khăn trong vay 
vốn ngân hàng. Đây rõ ràng là những 
vướng mắc không thực sự lớn, giải 
quyết chuyện này chỉ là vấn đề thời 
gian và không lâu nữa, thị trường này 
sẽ tăng trưởng trở lại. 
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có một câu chuyện kể rằng 
tại một trang trại ở miền 
núi xa xôi, miền Đông bang 

Kentucky, có một ông cụ sống với 
người cháu của mình. Mỗi buổi 
sáng, ông cụ đều dậy rất sớm để 
đọc sách. Có những cuốn sách ông 
đã đọc nhiều lần, đến mức cuốn 
sách sờn cũ, nhưng lúc nào ông đọc 

cũng say mê và 
chưa một buổi 
sáng nào ông 
quên đọc sách. 
Cậu cháu trai 
cũng bắt chước 
ông, cũng cố 
gắng mỗi ngày 
đều ngồi đọc 
sách. Rồi một 
ngày, cậu hỏi 
ông: 
- Ông ơi, cháu 
cũng thử đọc 
sách như ông, 
nhưng cháu 
không hiểu gì 
cả. Hoặc là có 
những đoạn 

cháu hiểu, nhưng khi gấp sách lại 
là cháu quên ngay. Thế thì đọc sách 
có gì tốt đâu mà ông đọc thường 
xuyên thế ạ... 
Ông cụ lúc đó đang đổ than vào lò, 
quay lại nhìn cháu và chỉ nói: 
- Cháu hãy đem cái giỏ đựng than 
này ra sông và mang về cho ông 
một giỏ nước nhé! 
Cậu bé liền làm theo lời ông, dù 
rằng tất cả nước đã chảy ra hết khỏi 
giỏ trước khi cậu bé quay về đến 
nhà. 
Nhìn thấy cái giỏ, ông cụ cười và 
nói: 

- Nước chảy hết mất rồi! Có lẽ lần 
sau cháu sẽ phải đi nhanh hơn nữa! 
Rồi ông bảo cháu quay lại sông lấy 
một giỏ nước. 
Lần này cậu bé cố chạy nhanh hơn, 
nhưng lại một lần nữa, khi cậu về 
đến nhà thì cái giỏ đã trống rỗng. 
Thở không ra hơi, cậu nói với ông 
rằng “đựng nước vào cái giỏ là điều 
không thể”, rồi đi lấy một chiếc xô 
để múc nước. Nhưng ông cụ ngăn 
lại: 
- Ông không muốn lấy một xô nước. 
Ông muốn lấy một giỏ nước cơ mà! 
Cháu có thể làm được đấy, chỉ có 
điều cháu chưa cố hết sức thôi! 
Rồi ông lại bảo cháu ra sông lấy 
nước. Vào lúc này, cậu bé đã biết 
rằng không thể đựng nước vào giỏ 
được, nhưng cậu muốn cho ông 
thấy rằng dù cậu chạy nhanh đến 
đâu, nước cũng sẽ chảy hết ra khỏi 
giỏ trước khi cậu về đến nhà. Thế là 
cậu bé lại lấy nước, lại chạy nhanh 
hết sức, và khi về đến chỗ ông, cái 
giỏ lại trống rỗng. 
- Ông xem này - Cậu bé hụt hơi nói 
- Thật là vô ích! 
- Cháu lại nghĩ nó là vô ích ư... - Ông 
cụ nói - Cháu thử nhìn cái giỏ xem! 
Cậu bé nhìn vào cái giỏ, và lần đầu 
tiên, cậu bé nhận ra rằng cái giỏ 
trông khác hẳn ban đầu. Nó không 
còn là cái giỏ than đen bẩn nữa, mà 
đã được nước rửa sạch sẽ. 
- Cháu của ông, đó là những gì diễn 
ra khi cháu đọc sách. Có thể cháu 
không hiểu hoặc không nhớ được 
mọi thứ, nhưng khi cháu đọc, sách 
sẽ thay đổi cháu từ bên trong tâm 
hồn, như nước đã làm sạch giỏ than 
kia vậy.

"...Có Thể Cháu 
khôNg hiểu 

hoặC khôNg 
Nhớ ĐượC mọi 

Thứ, NhưNg khi 
Cháu ĐọC, SáCh 

Sẽ Thay Đổi Cháu 
Từ BêN TroNg 
Tâm hồN, Như 
NướC Đã làm 

SạCh giỏ ThaN 
kia vậy"...

cuốn sách
giỏ đựng than
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Chuyện kiêng 
ngày TếT

Một giọng đàn ông hoảng hốt gọi đến sở cảnh 
sát đêm giao thừa: 
- Xin báo cho 113 gấp. Tôi ở số nhà… Căn hộ 
của tôi vừa bị kẻ gian bẻ khoá, chúng đã lấy sạch 
tiền, vàng… 
- Ông và gia đình bình tĩnh và cố giữ nguyên 
hiện trường. Chúng tôi sẽ đến ngay.. .
- Ấy, từ từ cũng được, qua mồng 3 các ông hãy 
đến, nhà tôi vẫn kiêng người lạ xông đất.

Cho phép
Đầu xuân, chàng trai và “bố vợ tương lai” ngồi 
nhâm nhi, nâng lên đặt xuống. Khi đã “cưa đứt” 
một chai Nàng Hương thì cả hai đều thấy đất 
trời nghiêng ngửa ! Ông bố khề khà nói:
- Xem ra tửu lượng của anh … cũng khá đấy … 
từ nay … tôi cho phép anh … cứ tự nhiên … 
như người trong nhà!
Chàng trai lè nhè đáp:
- Ồ ! … Bác đúng là người tốt bụng … thật đáng 
khen … Từ nay.… con cũng cho phép bác … cứ 
tự nhiên … coi như người trong nhà.

BiếT
Ngày tết, ông Giám đốc đi ngắm công viên. Tình 
cờ, ông thấy đứa con nhỏ của người lái xe. Ông 
móc túi lì xì cho nó rồi tươi cười hỏi:
- Cháu biết chú là ai không?
- Dạ biết! Chú là bạn bố cháu! Ngày nào bố cháu 
cũng cho chú đi nhờ xe, cháu thấy hoài.

TuyệT vời
Hai người phụ nữ gặp nhau lần đầu. Sau một 
hồi trò chuyện, một người buồn buồn nói:
- Con trai tôi tệ lắm chị ơi! Nó mê bài bạc, rượu 
chè tối ngày! - ngừng một lát- chị có con trai 
không?
- Có !
- Cháu có chơi cờ bạc không?
- Cũng không!
- Ôi! Con trai chị thật tuyệt vời! Năm nay, cháu 
bao nhiêu tuổi rồi, hả chị?
- Đến Tết này là cháu tròn … hai tuổi!
- !!!

* 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

29Gửi email đăng ký nhận bảng giá miễn phí theo địa chỉ: giabatdongsan@sacomreal.com


