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THƯ NGỎ MỤC LỤC
Kính gửi Quý khách hàng,

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam xin 
gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý khách hàng. Chỉ còn vài ngày 
nữa là chính thức bước sang năm mới – năm 2019, Him Lam Land 
kính chúc Quý khách có thật nhiều sức khỏe, mọi sự hạnh phúc và 
thành công trong những kế hoạch sắp tới. 

Nhận định về xu thế năm 2019, Thạc sĩ Cấn Văn Lực nhận định: 
thị trường bất động sản vẫn phát triển tích cực nhưng chất lượng 
hơn. Còn theo ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó chủ tịch Hiệp Hội Bất 
động sản Việt Nam đánh giá thì nguồn cung sản phẩm trong năm 
tới khá dồi dào, tập trung vào các dự án lớn, những thành phố thu 
nhỏ với dịch vụ đầy đủ, hạ tầng đồng bộ. Giá cả bất động sản 2019 
sẽ không có khả năng tăng giá đột biến, thị trường ổn định. Cơ cấu 
hàng hóa sẽ phù hợp với khả năng của thị trường, nhất là nhà ở 
năm 2019 sẽ phù hợp với khả năng chi trả của người dân.

Về kênh vốn cho thị trường bất động sản, Hiệp hội BĐS (HoREA) 
cho rằng, thị trường chứng khoán tiếp tục đóng vai trò chủ đạo 
trong thời gian tới đây. Bên cạnh đó, nguồn vốn FDI đến từ nhiều 
quốc gia và vùng lãnh thổ (Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật bản, 
Singapo…) cũng tiếp tục tạo điều kiện cho thị trường bất động sản 
phát triển.

Bản tin tháng này cũng đồng thời chia sẻ về việc Him Lam Land kí 
kết hợp tác chiến lược với HomeHub nhằm đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ trong ngành bất động sản để phục vụ và mang lại lợi 
ích nhiều hơn cho khách hàng. Cũng trong bản tin, Him Lam Land 
cập nhật tới Quý khách hàng sự kiện bàn giao căn hộ tại dự án 
Him Lam Phú An – Quận 9; nhiều cư dân đã chính thức đến nhận 
bàn giao và chuẩn bị dọn về tổ ấm mới trước dịp Tết Nguyên Đán. 

Một lần nữa, Him Lam Land xin gửi lời tri ân tới Quý khách hàng đã 
luôn tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi trong từng giai đoạn 
phát triển. 
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Chưa biết nên bỏ tiền vào 
đâu năm tới, nhà đầu tư có 
thể gửi tiết kiệm 6 tháng, 
hoặc hãy mua nhà nhỏ.

ại Hội thảo Xu hướng 
và cơ hội đầu tư Bất 
động sản năm 2019 
do CafeLand tổ chức 

ngày 11/12, trước câu hỏi rót 
dòng vốn vào đâu hiệu quả nhất, 
chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển 
cho biết đừng vội vã trong lúc thị 
trường khan hiếm nguồn cung cục 
bộ. Tạm thời hãy để dòng vốn nghỉ 
ngơi trong 6 tháng, cứ gửi tiền 
ngân hàng, nửa năm sau hãy cân 
nhắc đầu tư mua nhà, có thể gặp 
vùng giá hợp lý hơn hiện nay.

Lý giải cho chiến thuật hoãn binh 
6 tháng, ông Hiển phân tích, đây 
là thời gian thử thách cần thiết 
để xem xét lại hướng đi của thị 
trường. Nguồn cung nhà ở tại TP 
HCM đã liên tục sụt giảm trong 3 
quý đầu năm và đang dần bước 
vào tình trạng “đóng băng” do 
hiện nay thành phố hạn chế cấp 
phép dự án mới.

Chuyên gia này cho rằng, với tình 
hình rổ hàng nhà ở tích trữ lũy tiến 
nhiều năm qua, nguồn cung thực 
tế toàn thị trường đã vọt lên rất 
cao vào khoảng hàng chục nghìn 
tỷ đồng. Do đó, quyết sách hạn 
chế phát triển dự án mới của TP 
HCM là cơ hội thanh lọc cần thiết.

Theo ông Hiển, sự thiếu hụt nguồn 
cung sẽ khiến nhà đầu tư không 
có nhiều sản phẩm mới để chọn 
lựa và vì thế, họ sẽ quay sang cân 
nhắc tiêu thụ nguồn cung cũ. Sự trì 
hoãn của dòng vốn trong 6 tháng 
cũng là phép thử các vùng giá nhà 
ở đang cao ngất ngưỡng trên thị 
trường hiện nay, từ đó, giúp nhà 
đầu tư xác định được đâu là mức 
giá hợp lý.
Trong khi đó, trả lời câu hỏi xu 
hướng và cơ hội đầu tư bất động 

 T
sản năm 2019, Chủ tịch Hiêp hội 
Bất động sản TP HCM (HoREA), 
Lê Hoàng Châu đưa ra lời khuyên 
nên nhập cuộc đua săn nhà nhỏ.

Ông Châu cho biết nỗi quan ngại 
về kịch bản xấu của bất động sản 
năm 2019 ngày càng lớn dần khi 
thị trường có sự sụt giảm nguồn 
cung liên tục nhiều quý liền và 
giao dịch cũng ảm đạm hơn năm 
2017. Đặc biệt là nguồn cung căn 
hộ bình dân (giá rẻ, vừa túi tiền) 
lao dốc mạnh nhất, tỷ lệ sụt giảm 
gần 70%.

Lãnh đạo HoREA nhận định, mua 
bất động sản để đầu tư, cách an 
toàn nhất hiện nay là chọn căn hộ 
1-2 phòng ngủ, diện tích từ nhỏ 
đến trung bình, tại các dự án có 

vị trí thuận tiện, kết nối hạ tầng 
tốt. Đặc tính của nhà nhỏ là dễ 
mua, dễ bán, dễ cho thuê, ít rủi 
ro. Dòng sản phẩm này thị trường 
luôn có nhu cầu và thanh khoản vì 
vậy thường duy trì ở mức cao nên 
không lo ứ đọng vốn và luôn đạt tỷ 
suất sinh lời ổn định.

Ngoài kênh đầu tư căn hộ nhỏ, 
năm 2019 tìm những dự án nhà ở 
tọa lạc tại khu vực có công trình 
hạ tầng trọng điểm cũng là cách 
đầu tư hiệu quả. Cơ hội đầu tư ăn 
theo quy hoạch và kế hoạch phát 
triển các dự án giao thông chưa 
bao giờ là lỗi thời. Hoặc đầu tư 
quanh những khu đô thị lớn theo 
chiến lược vết dầu loang có thể là 
giải pháp tốt khi thị trường đóng 
băng dự án mới.

Cuối cùng, ông Châu không quên 
nhắc đến cơ hội đầu tư bất động 
sản thuộc các tỉnh giáp ranh TP 
HCM trong năm 2019. Theo đánh 
giá của chuyên gia này, các tỉnh 
giáp ranh TP HCM hiện nay cùng 
với sự phát triển hạ tầng liên vùng 
ngày càng hoàn chỉnh, các tỉnh 
lân cận đã được nâng cấp thành 
khái niệm mới tương đương với 
vùng ven của TP HCM. Cơ hội đầu 
tư về những địa bàn này tuy khá 
nhiều nhưng còn phụ thuộc vào 
kế hoạch phát triển các dự án hạ 
tầng giao thông nên cần làm rõ 
bài toán kết nối hạ tầng trước khi 
chọn mặt gửi vàng.

VŨ LÊ (VNEXPRESS.NET)

Bất động sản khu trung tâm TP HCM. Ảnh: Internet
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Từ những nhận định trên, các 
chuyên gia khẳng định rằng diễn 
biến thị trường bất động sản năm 
2018 ổn định, bức tranh bất động 
sản 2019 có khá nhiều điểm sáng.

Ông Vũ Văn Phấn, Cục phó Cục 
quản lý Nhà và Thị trường bất 
động sản – Bộ Xây dựng, cho biết 
trong năm 2018, lượng tồn kho bất 
động sản mặc dù đã giảm nhiều 
nhưng vẫn còn khoảng 23.000 tỉ 
đồng, tập trung ở các dự án nằm 
ở xa trung tâm các đô thị, hạ tầng 
hầu như chưa có hoặc chưa hoàn 
thiện.

Trong khi đó, một báo cáo của 
Hiệp hội BĐS (HoREA) TP.HCM, 
cho thấy hàng tồn kho của 65 
doanh nghiệp địa ốc niêm yết trên 
sàn chứng khoán lên đến 201.921 
tỷ đồng.

Theo HoREA, trong 9 tháng năm 
2018, có khoảng 65 doanh nghiệp 
bất động sản lớn niêm yết trên 
thị trường chứng khoán, đã tạo ra 
157.922 tỷ đồng doanh thu thuần 
(tăng 42%) và 22.645 tỷ đồng lãi 
ròng (tăng 87%). Trong đó, có 58 
doanh nghiệp có lãi (chiếm 89%) 
7 doanh nghiệp báo lỗ, 24 doanh 
nghiệp bị sụt giảm lợi nhuận.

BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2019 
SẼ CÓ NHIỀU ĐIỂM SÁNG
Tại hội thảo Xu hướng và 
cơ hội đầu tư bất động sản 
diễn ra ngày 11/12, một 
số báo cáo cho thấy thị 
trường bất động sản 2018 
không có nhiều biến động, 
số lượng giao dịch khá ổn 
định, giá cả không biến 
động nhiều so với 2017.

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Hiệp hội cho rằng, kênh dẫn vốn 
từ thị trường chứng khoán vào thị 
trường bất động sản đang và sẽ 
tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trong 
thời gian tới đây. Do đó, HoREA 
khuyến nghị các doanh nghiệp 
xem xét chuyển đổi thành công ty 
cổ phần, và định hướng trở thành 
công ty đại chúng, để niêm yết trên 
sàn giao dịch chứng khoán. Đây là 
xu thế phát triển tất yếu của các 
doanh nghiệp bất động sản .

Một hình thức khác để thu hút 
vốn đầu tư được HoREA khuyến 
nghị là lựa chọn đối tác là các 
doanh nghiệp, quỹ đầu tư nước 
ngoài (FDI) có uy tín và năng lực 
tài chính, để hợp tác đầu tư, kinh 
doanh, phát triển dự án, nhằm 
tăng cường nguồn lực, học hỏi 
kinh nghiệm và nâng cao năng lực 
quản trị của doanh nghiệp. 

Hiện nay, nguồn vốn FDI vào 
thị trường bất động sản đến từ 
nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, 
đứng đầu là Hàn Quốc, Nhật Bản, 
Singapore, Trung Quốc...

Những khuyến nghị này được đưa 
ra trong bối cảnh tín dụng bất 
động sản sắp bị siết chặt theo lộ 
trình. Theo HoREA, doanh nghiệp 
cần chuẩn bị sẵn sàng các nguồn 
vốn khác thay thế, do ngày càng 
khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

 Lý do là kể từ ngày 1/1/2019, các 
tổ chức tín dụng chỉ còn được sử 
dụng tối đa 40% nguồn vốn ngắn 
hạn, để cho vay trung hạn và dài 
hạn, theo quy định tại Thông tư 
36/2014/TT-NHNN và Thông tư 
16/2018/TT-NHNN của Ngân 
hàng Nhà nước.

 

Trong tình hình đó, chỉ có doanh 
nghiệp đảm bảo hiệu quả kinh 
doanh, trước hết là đảm bảo chỉ 
tiêu lợi nhuận, doanh thu, chuẩn 
bị được quỹ đất dự án, chất lượng 
công trình, tiến độ thực hiện dự 
án, tính minh bạch trong quản trị 
doanh nghiệp... thì mới có điều 
kiện tiếp cận nguồn vốn vay tín 
dụng ngân hàng.

NAM PHONG (TRÍ THỨC TRẺ)
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ại Tp.HCM tỷ lệ lấp đầy 
lên đến 96 - 97%, tỷ lệ 
trống từ 2-3%. Số liệu 

từ CBRE cho thấy, Tp.HCM đang 
thiếu nguồn cung văn phòng trầm 
trọng dẫn đến giá văn phòng cho 
thuê bình quân tăng khoảng 12-
17%. Tại Hà Nội, giá văn phòng 
cho thuê tăng từ 1 - 4% bởi không 
thiếu cung nên ổn định.

Ở phân khúc nhà ở, tỷ lệ lấp đầy ở 
Tp.HCM là 77%, so với năm ngoái 
là 88%. Lý do chính là năm nay 
Tp.HCM bắt đầu thừa phân khúc 
trung cấp còn nhà ở bình dân vẫn 
ổn định. Trong phân khúc nhà ở, 
liên quan đến người mua, khách 
Trung Quốc mua tương đối nhiều, 
chiếm khoảng 31% tổng khách 
mua, theo thống kê của CBRE.

Về tổng quan chung của doanh 
nghiệp bất động sản, năm vừa 
qua, các doanh nghiệp bất động 
sản nhìn chung phát triển tốt. 11 
tháng đầu năm, có khoảng gần 
6.000 doanh nghiệp kinh doanh tư 

nhân bất động sản mới thành lập, 
tăng 45%, khoảng 15.500 doanh 
nghiệp xây dựng mới, tăng 6%.

Về vốn thành lập, trước đây chỉ 
khoảng 20 tỷ đồng, hiện nay lên 
tới 60 - 70 tỷ đồng cho một doanh 
nghiệp, chứng tỏ dòng vốn tư 
nhân đổ vào bất động sản đã tăng 
nhiều. 

Số lượng doanh nghiệp minh bạch 
niêm yết trên sàn tăng, lợi nhuận 
của các doanh nghiệp bất động 
sản rất tốt. Trong 9 tháng năm 
2018, số doanh nghiệp niêm yết 
trên sàn chứng khoán, lợi nhuận 
ròng tăng 51% (so bình quân thị 
trường là 31%).

Đối với vốn cho thị trường bất 
động sản, dù không tăng bằng mặt 
bằng chung của thị trường nhưng 
vẫn tăng. Năm 2017, tín dụng 
chung của các tổ chức hệ thống 
tín dụng tăng 18,2%, cho vay bất 
động sản tăng 8%. Dự báo năm 
2018 tín dụng chung tăng khoảng 
15%, tín dụng bất động sản tăng 
khoảng 10%.

Trong 11 tháng năm 2018, dòng 
vốn nước ngoài khoảng 6,5 tỷ USD, 
tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 
ngoái. Đăng ký vào bất động sản 
chiếm khoảng 33% vốn đăng ký 
mới, đứng thứ 2 trong các ngành. 

“Dòng vốn FDI vào bất động sản 
tăng mạnh trong 2018 và dự báo 
tiếp tục đà tăng tốt trong 2019, 
trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư 
dịch chuyển dòng vốn của mình 
vào ASEAN, trong đó có Việt Nam 
do lo ngại chiến tranh thương mại 
Mỹ - Trung”, TS Cấn Văn Lực nói.

Nhận định về xu thế năm 2019, 
TS Cấn Văn Lực khẳng định: Thị 
trường bất động sản vẫn phát triển 
tích cực nhưng chất lượng hơn.

Đồng quan điểm, GS Đặng Hùng 
Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, cho biết, 
năm 2019, thị trường bất động 
sản tốt hơn rất nhiều, trong đó 
bất động sản nghỉ dưỡng tăng bao 
nhiêu cũng không đủ, không cần 
lo bong bóng hay thừa cung, dư 
địa còn rất nhiều.

Về việc bán nhà ở cho người nước 
ngoài, theo GS Đặng Hùng Võ phải 
có những chính sách thay đổi. 
Người nhiệt tình thì không dám, 
người dám lao vào mà chúng ta 
không chào đón.

Còn ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó 
chủ tịch Hiệp Hội Bất động sản 
Việt Nam dự báo, thị trường bất 
động sản 2019 sẽ phát triển với 
nguồn cung dồi dào, tập trung vào 
các dự án lớn, những thành phố 
thu nhỏ với dịch vụ đầy đủ, hạ tầng 
đồng bộ. 

Do nguồn cung dồi dào, giá cả bất 
động sản 2019 sẽ không có khả 
năng tăng giá đột biến, thị trường 
ổn định. Cơ cấu hàng hóa sẽ phù 
hợp với khả năng của thị trường, 
nhất là nhà ở năm 2019 sẽ phù 
hợp với khả năng chi trả của người 
dân.

Nhận định về bong bóng bất động 
sản, theo ông Hà, các chuyên gia 
nhận định về 2019 chưa xảy ra 
bong bóng. Sau nhiều đợt, xảy ra 
tình trạng sốt nóng như trước đây, 
các cơ quan nhà nước đã rút ra 
nhiều bài học, trong đó cũng có 
các yếu tố góp vào sửa luật. Bản 
thân doanh nghiệp nhiều bài học 
kinh nghiệm để điều chỉnh chiến 
lược kinh doanh của mình.

“Việc bong bóng phải thừa hoặc 
đầu cơ cao nhưng hiện nay tỷ lệ 
đầu cơ không nhiều, những người 
mua nhà hiện nay mua nhà để ở. 
Hàng hóa của thị trường cũng đa 
dạng, khách hàng có nhiều cơ hội 
lựa chọn”, ông Hà khẳng định.

KIỀU LINH (VNECONOMY)

NĂM 2019,
KHÔNG LO 

BONG BÓNG
HAY THỪA CUNG 

Tại buổi toạ đàm Thị trường 
bất động sản Việt Nam 
2019: Xu hướng và Cơ hội 
đầu tư diễn ra sáng 11/12, 
TS Cấn Văn Lực nhận định: 
Năm 2018 vừa qua, về cơ 
bản phân khúc văn phòng 
cho thuê phát triển tốt.

T
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
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Với vị trí đặc biệt về địa lý, kinh 
tế xã hội, Tp.HCM đã và đang giữ 
vai trò đầu tàu thúc đẩy phát triển 
kinh tế trọng điểm phía Nam và 
cả nước. Vậy phát triển thành phố 
như thế nào để tạo đà cùng cả 
nước tiến nhanh và hội nhập toàn 
cầu là vấn đề đang được lãnh đạo 
thành phố đặc biệt quan tâm.

Không chỉ là đầu tàu kinh tế, 
Tp.HCM còn là một trong những 
trung tâm văn hóa, giáo dục và 
khoa học công nghệ lớn của Việt 
Nam. Đây là một thành phố trẻ, 
năng động với hơn 10 triệu dân và 
trong hơn 20 năm đổi mới, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, 
Tp.HCM đã đạt được những thành 
tựu nhất định về phát triển kinh 
tế xã hội; hàng năm đóng góp 1/3 
GDP, 1/3 giá trị sản lượng công 
nghiệp, 30% tổng thu ngân sách, 
30% tổng kim ngạch xuất nhập 
khẩu và thu hút lượng lớn vốn FDI 
cho cả nước.

Trong thời gian tới, mục tiêu của 

thành phố là phát triển nhanh, 
bền vững; nâng cao chất lượng 
tăng trưởng, năng lực cạnh tranh 
gắn với tái cấu trúc kinh tế theo 
chiều sâu, chất lượng, hiệu quả; 
bảo đảm môi trường đầu tư kinh 
doanh thuận lợi, bình đẳng cho 
doanh nghiệp; khuyến khích 
doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh 
nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng 
thành phố thông minh, khu đô thị 
sáng tạo.

CÙNG GÓP Ý TƯỞNG
XÂY DỰNG ĐÔ THỊ SÁNG TẠO

Với vai trò đó, cùng định hướng 
phát triển trong thời gian tới theo 
ý kiến chỉ đạo của UBND Tp.HCM, 
Hiệp hội Doanh nghiệp Tp.HCM 
(HUBA) phối hợp với Sở Ngoại vụ 
Tp.HCM tổ chức “Diễn đàn Kinh tế 
Tp.HCM năm 2018” (HEF 2018). 

Đây là sự kiện lần đầu tiên được 
chính quyền Tp.HCM tổ chức 
nhằm giới thiệu với các nhà đầu tư 
về kế hoạch xây dựng khu vực phía 

Tp.HCM đang hướng đến 
mô hình đô thị thông minh 
với việc chọn khu Đông để 
xây dựng đô thị đổi mới 
sáng tạo. Đề án này kỳ vọng 
làm nền tảng lan tỏa cho cả 
vùng, dựa vào các trụ cột 
quan trọng hiện nay như 
khu đô thị mới Thủ Thiêm, 
Đại học Quốc gia và khu 
công nghệ cao Tp.HCM. Khu 
vực này được quy hoạch và 
xây dựng các trung tâm, 
hạ tầng phù hợp với việc 
phát triển đô thị thông 
minh, với đổi mới sáng tạo.

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Đông thành phố theo xu hướng đô 
thị sáng tạo. 

Bên cạnh đó cũng là dịp để thành 
phố tiếp thu ý kiến của các chuyên 
gia, nhà khoa học, nhà đầu tư, 
doanh nghiệp trong nước và quốc 
tế về kế hoạch này và về các biện 
pháp nhằm tăng cường sự gắn kết, 
tương tác giữa doanh nghiệp - viện 
nghiên cứu - chính quyền trong 
quá trình xây dựng đô thị sáng tạo.

Diễn đàn HEF dự kiến sẽ được tổ 
chức thường kỳ, mỗi kỳ một chủ 
đề khác nhau và sẽ được thiết kế 
phù hợp nhất để phục vụ nhu cầu 
và định hướng của thành phố. Dự 
kiến, có khoảng 600 chuyên gia, 
các nhà khoa học, trí thức, doanh 
nghiệp trong và ngoài nước tham 
gia sự kiện này.

Diễn đàn sẽ trao đổi và chia sẻ 
các nội dung chính như cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0 và xu 
hướng phát triển đô thị sáng tạo; 
Xu hướng, các mô hình, vai trò, tác 
động của các đô thị sáng tạo đối 
với việc tăng tốc phát triển kinh 
tế xã hội theo hướng phát triển 
nhanh và bền vững; Giới thiệu 
chủ trương xây dựng khu vực phía 
Đông thành phố theo hướng đô 
thị sáng tạo; Vai trò của doanh 
nghiệp trong quá trình kiến tạo 
đô thị sáng tạo, đề xuất các giải 
pháp thúc đẩy, tạo động lực cho 
hoạt động đổi mới sáng tạo trong 
doanh nghiệp Tp.HCM.

Ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp 
hội Doanh nghiệp Tp.HCM, Phó 
trưởng ban thường trực Ban tổ 
chức, nhấn mạnh: Lãnh đạo thành 
phố đã xác định phải huy động 
nguồn lực toàn xã hội tham gia 
đóng góp giúp thành phố phát 
triển bền vững. Các nguồn lực 
tài nguyên thiên nhiên thu hẹp, 
nguồn nhân lực trí tuệ con người 
chính là tài nguyên lớn giúp thành 
phố phát triển bền vững. Do đó 

lãnh đạo quyết định tổ chức diễn 
đàn để tập hợp chuyên gia, nhà 
khoa học, doanh nghiệp thành đạt 
để cùng chung tay giúp thành phố 
đạt mục tiêu trên.

Theo bà Phạm Trần Thanh Thảo, 
Trợ lý giám đốc Sở Ngoại vụ 
Tp.HCM, Phó trưởng ban tổ chức, 
thông qua diễn đàn này, Lãnh 
đạo thành phố mong muốn lắng 
nghe những ý kiến của các chuyên 
gia, nhà khoa học, nhà đầu tư, 
doanh nghiệp trong nước và đến 
từ các quốc gia: Hoa Kỳ, Phần 
Lan, Nhật Bản (thành phố khoa 
học Tsukuba), Dubai Internet 
City (UAE), Hàn Quốc, Singapore, 
Israel, các định chế tài chính như 
World Bank, IMF, IFC… về kế hoạch 
của thành phố trong việc xây dựng 
và định hướng phát triển khu vực 
phía Đông theo mô hình đô thị 
sáng tạo. Qua đó, góp phần triển 
khai nhiệm vụ ngoại giao phục vụ 
phát triển kinh tế cho thành phố.

XÂY DỰNG ĐÔ THỊ
SÁNG TẠO VỀ HƯỚNG ĐÔNG

Thực tế, khái niệm “Đô thị sáng 
tạo” ra đời khi lãnh đạo Tp.HCM 
đi tham quan, làm việc tại nhiều 
nơi trên thế giới để lấy ý tưởng, 
mô thức xây dựng đô thị phát triển 
bền vững. Xây dựng đô thị sáng 
tạo là xây dựng một thành phố 
đáng sống với nhân sự chất lượng 
cao, ở đó liên tục có sự đổi mới 
sáng tạo, doanh nghiệp cũng liên 
tục đổi mới sáng sáng tạo.

Với chủ trương đó, lãnh đạo 
Tp.HCM đã đề xuất gộp 3 quận 
gồm 2, 9, Thủ Đức để phát triển đô 
thị sáng tạo về hướng Đông. Khu 
vực này có điều kiện thuận lợi về 
giao thông kỹ thuật, động lực phát 
triển đô thị, tăng trưởng kinh tế. 

Đây là nơi tập hợp các trung tâm và 
hạ tầng cho đổi mới sáng tạo, như 
viện trường, phòng thí nghiệm, các 

trung tâm mô phỏng công nghiệp 
4.0, trung tâm khởi nghiệp như Đại 
học Quốc gia, khu công nghiệp 
và khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây 
cũng là khu vực được xác định là 
đô thị hiện đại phù hợp với xu thế 
phát triển thành phố thông minh 
chứ không phải dồn nén khai thác 
quỹ đất. Và hiện thành phố đang 
tổ chức cuộc thi ý tưởng về quy 
hoạch kiến trúc để xây dựng đô thị 
sáng tạo dựa trên nền tảng là khu 
vực phía Đông thành phố.

Theo Bí thư Thành ủy Tp.HCM 
Nguyễn Thiện Nhân, việc hình 
thành đô thị sáng tạo này dựa trên 
các ý tưởng: xây dựng một khu 
vực phát triển đô thị công nghệ 
cao và thông minh trọng điểm 
của Tp.HCM, toàn vùng kinh tế 
trọng điểm phía Nam và cả nước; 
thúc đẩy sự phát triển kinh tế của 
Tp.HCM và toàn vùng kinh tế trọng 
điểm phía Nam dựa trên mũi nhọn 
là nền kinh tế tri thức.

Với vai trò là đầu tàu kinh tế, 
đóng góp 30% GDP, chiếm 50% 
lực lượng doanh nghiệp của cả 
nước, Tp.HCM kỳ vọng sẽ tiên 
phong kiến tạo đô thị sáng tạo, 
tạo tác động lan tỏa cho cả nước. 
Để làm được điều này, rất cần sự 
đóng góp về vốn và kinh nghiệm 
của các doanh nghiệp, chuyên gia 
trong và ngoài nước.

“Trong một thập kỷ tới, Tp.HCM 
mong muốn tăng trưởng kinh tế 
nhanh và bền vững, duy trì mức 
đóng góp 30% GDP ngân sách 
quốc gia; trở thành hạt nhân của 
cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt 
Nam, triển khai đề án Tp.HCM trở 
thành đô thị thông minh…”, ông 
Nhân nhấn mạnh.

TÚ UYÊN (VNECONOMY)

NHIỀU KÌ VỌNG
CHO ĐÔ THỊ SÁNG TẠO
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Mới đây, tại báo cáo thị trường 
BĐS Quý 3/2018 do Hội môi giới 
BĐS Việt Nam phát hành, cho thấy 
thị trường bất động sản Bắc Ninh 
đang có những bước phát triển 
nhanh chóng, từ đầu năm đến 
nay trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã 
chứng kiến sự chào bán sôi động.

Riêng trong quý 3 đã có tới 43 dự 
án BĐS chào bán, trong đó sản 
phẩm chính là loại hình đất nền 
tại các dự án khu đô thị mới. Số 
lượng dự án mở bán tại Bắc Ninh 
tăng gấp đôi so với quý 1/2018.

Ghi nhận thực tế cho thấy loại sản 
phẩm đất nền Bắc Ninh có thanh 
khoản rất cao, tập trung ở các địa 
điểm có sự phát triển hạ tầng tốt 
như trung tâm TP. Bắc Ninh, khu 
vực khu đô thị gắn liền với KCN ở 
Yên Phong, thị xã Từ Sơn…

Theo số liệu thống kê từ Hội môi 
giới BĐS Việt Nam, thị trường Bắc 
Ninh có tính thanh khoản khá 
cao, lượng giao dịch thành công 
trong quý 3 lên tới hàng nghìn 
sản phẩm. Cụ thể, ghi nhận từ các 
sàn giao dịch BĐS khu vực, đã có 
khoảng gần 1.000 sản phẩm căn 

Với sự phát triển mạnh về cơ 
sở hạ tầng, thu hút FDI luôn 
đứng ở tốp đầu cả nước, 
nhu cầu nhà ở tăng cao,…
khiến thị trường Bắc Ninh 
đang trở thành điểm đến 
đầu tư mới của giới địa ốc.

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

hộ và khoảng 500 sản phẩm đất 
nền được giao dịch thành công 
trong quý này.

Báo cáo cho thấy, giá chào bán 
lần đầu từ các dự án trong Quý 3 
không thay đổi so với Quý II/2018. 
Tuy nhiên các giao dịch thứ cấp 
(mua đi bán lại) tăng nhẹ, mức 
tăng khoảng 20%.

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ 
tịch kiêm Tổng Thư ký Hội môi 
giới BĐS Việt Nam, lý giải về sự 
phát triển mạnh mẽ của thị trường 
Bắc Ninh là do sự kết nối thuận 
lợi về hạ tầng giao thông, dịch vụ, 
thương mại,…giữa Hà Nội với các 
tỉnh là động lực thúc đẩy cho sự 
phát triển của thị trường BĐS Bắc 
Ninh. Tuy nhiên, sự phát triển quá 
nhanh ở những thị trường mới tuy 
có nhiều cơ hội những cũng sẽ có 
những rủi ro.

Theo nhận định của Hội môi giới, 
sự xuất hiện của nhiều đại gia 
địa ốc lớn như Vinhomes, HUD, 
Him Lam,…cho thấy tín hiệu cạnh 
tranh sẽ ngày càng mạnh. Nguồn 
cung sản phẩm tăng mạnh và đột 
biến sẽ tạo ra dòng sản phẩm chất 
lượng tốt, giá cả phải chăng. Tổng 
giá trị giao dịch nhỏ sẽ chiếm ưu 
thế trong thị trường. Giá chung cư 
dao động từ 11 đến 14 triệu đồng/
m2 có mức tiêu thụ tốt.

Sự bứt phá của thị trường BĐS 
Bắc Ninh gần đây cũng đang thu 
hút được sự quan tâm đầu tư của 
nhiều doanh nghiệp BĐS lớn. Hiện 
tại nhiều doanh nghiệp BĐS đang 
có kế hoạch rót hàng nghìn tỉ đồng 
để phát triển đô thị ở địa phương 
này. Chẳng hạn, Tổng Công ty 
Kinh Bắc (Kinh Bắc City) hiện đang 
đẩy mạnh đầu tư hạ tầng cho khu 
đô thị Phúc Ninh quy mô tới hơn 
136ha ngay tại trung tâm TP Bắc 
Ninh;

Him Lam Land đang có kế hoạch 
phát triển nhiều dự án nhà ở đô 

thị tại Bắc Ninh như Khu đô thị Thụ 
Ninh, Khu đô thị Đại Phúc, Khuđô 
thị Vũ Ninh…

Hay mới đây, CENLand một đơn 
vị đầu tư thứ cấp BĐS cũng đã 
đầu tư thứ cấp vào một dự án đất 
nền tại Bắc Ninh, bằng việc hợp 
tác với Công ty TNHH Nam Hồng 
phát triển dự án Lovera Garden tại 
Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh. Dự án 
này có quy mô 17ha với 421 lô đất 
liền kề, nhà phố.

Tập đoàn T&T của bầu Hiển hiện 
cũng đang tỏ rõ tham vọng vào thị 
trường Bắc Ninh khi mới đây đề 
xuất với địa phương triển khai đầu 
tư phát triển hạ tầng giao thông 3 
dự án lớn theo hình thức BT gồm: 
Dự án xây dựng tuyến đường tỉnh 
277B đoạn từ đường tỉnh 295C 
đến đường 271; dự án các tuyến 
đường trục Khu đô thị phía Đông 
Nam thành phố Bắc Ninh; Dự án 
các tuyến đường trục Khu đô thị 
phía Tây thị trấn Chờ, huyện Yên 
Phong…

Có thể thấy, thị trường BĐS Bắc 
Ninh đang đứng trước cơ hội lớn 
để bứt phá với mục tiêu hơn 3 năm 
nữa TP Bắc Ninh trở thành thành 
phố trực thuộc trung ương. Do đó, 
Bắc Ninh đang đẩy mạnh phát 
triển cơ sở hạ tầng.

Theo Nghị quyết 89/NQ-HĐND về 
việc thực hiện các dự án đầu tư 
theo hình thức xây dựng - chuyển 
giao được HĐND tỉnh Bắc Ninh 
thông qua ngày 8/12/2017, tỉnh 
Bắc Ninh sẽ triển khai 120 dự án 
theo hình thức BT với tổng mức 
đầu tư khoảng 42.750 tỷ đồng, 
thanh toán bằng quỹ đất đối ứng 
dự kiến khoảng 2.599 ha.

Các dự án BT chủ yếu gồm các dự 
án giao thông huyết mạch như: Dự 
án đầu tư xây dựng cải tạo nâng 
cấp tỉnh lộ 295B (Ql 1A cũ) đoạn từ 
TP Bắc Ninh – huyện Tiên Du – Thị 
xã Từ Sơn có tổng đầu tư 1.488,12 

tỷ đồng đối ứng bằng 228,69ha 
đất; dự án đầu tư xây dựng công 
trình cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ277 
(thị xã Từ Sơn) có tổng đầu tư 434,5 
tỷ đồng, đối ứng bằng 30,59ha…

Dòng vốn FDI cũng đang chảy 
mạnh vào Bắc Ninh, theo thống 
kê tính đến tháng 8/2018, toàn 
tỉnh thu hút được 1.260 dự án FDI 
với tổng vốn đầu tư hơn 17 tỷ USD 
và 1.262 dự án đầu tư trong nước, 
tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh 
hơn 144.210 tỷ đồng. 

Trong đó, nhiều doanh nghiệp lớn 
như: Samsung, Canon, Pepsico, 
Vingroup, Kinh Bắc… đang đầu tư 
rất thành công tại tỉnh tạo tiền 
đề để Bắc Ninh thực hiện thành 
công mục tiêu trở thành tỉnh công 
nghiệp theo hướng hiện đại, trở 
thành thành phố trực thuộc Trung 
ương vào năm 2022.

BÌNH AN (TRÍ THỨC TRẺ)SẮP LÊN THÀNH PHỐ TRUNG ƯƠNG, 
THỊ TRƯỜNG BĐS BẮC NINH ĐANG 
PHÁT TRIỂN QUÁ NHANH, ĐẤT NỀN 
ĐÔ THỊ THANH KHOẢN CAO

www.himlamland.com THÁNG 11/2018 12 www.himlamland.com THÁNG 11/2018 13



Một trong những mục 
tiêu của đồ án điều chỉnh 
quy hoạch xây dựng vùng 
tỉnh Bắc Ninh là tạo cơ 
sở, tiền đề để xây dựng 
tỉnh này thành thành phố 
trực thuộc Trung ương.

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Vị trí và phạm vi lập quy hoạch 
gồm toàn bộ ranh giới hành chính 
tỉnh Bắc Ninh, được giới hạn như 
sau: Phía Bắc giáp tỉnh Bắc Giang; 
phía Đông giáp tỉnh Hải Dương; 
phía Nam giáp tỉnh Hưng Yên; 
phía Tây giáp Thủ đô Hà Nội. Về 
quy mô lập quy hoạch, diện tích tự 
nhiên khoảng 822,71 km2; dân số 
năm 2017 khoảng 1.317.817 người.

CÓ 7 ĐÔ THỊ
ĐẾN NĂM 2035

Theo tầm nhìn đến năm 2050, 
tỉnh Bắc Ninh cùng với Hà Nội, 
Hải Phòng, Quảng Ninh trở thành 
động lực phát triển kinh tế vùng 
đồng bằng sông Hồng, vùng kinh 
tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. 
Đồng thời, đây cũng là đầu mối 

giao lưu, trung tâm du lịch văn 
hoá – lịch sử của vùng thủ đô. TP 
Bắc Ninh trở thành trung tâm phát 
triển có sức cạnh tranh của quốc 
gia và khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương, trung tâm phát triển công 
nghệ cao của khu vực châu Á và 
thế giới.

Về cấu trúc phát triển, đồ án chỉ 
rõ cấu trúc vùng đô thị được định 
hướng thành vùng nội thành ở 
phía Bắc sông Đuống và vùng 
ngoại thành ở phía Nam sông 
Đuống theo định hướng phát triển 
tỉnh trở thành thành phố trực 
thuộc Trung ương gồm: một đô 
thị trung tâm Bắc Ninh (vùng nội 
thành), một đô thị vệ tinh loại IV 
(thị xã Thuận Thành), cùng 2 vùng 
dân cư nông thôn là Gia Bình và 
Lương Tàu.

Về hệ thống đô thị, định hướng 
phát triển hệ thống đô thị đến 
năm 2035, gồm 7 đô thị, gồm: Đô 
thị trung tâm Bắc Ninh; Thuận 
Thành; Gia Bình - huyện Gia Bình; 
Thứa - huyện Lương Tài; Nhân 
Thắng - huyện Gia Bình; Trung 
Kênh - huyện Lương Tài; Cao Đức 
- huyện Gia Bình.

XÁC ĐỊNH CÁC KHU VỰC 
KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT

Đồ án xác định 5 khu vực thuộc 
diện kiểm soát đặc biệt, bao gồm: 
Các khu vực hành lang thoát lũ 
như sông Đuống, sông Cầu, sông 
Thái Bình; các khu di tích văn hoá 
lịch sử quan trọng; các khu vực 
cảnh quan sông Đuống, Phật Tích, 
Núi Dạm, Núi Thiên Thai; khu vực 
an ninh, quốc phòng.

Các hoạt động xây dựng xâm 
phạm đối với một số khu vực bị 
kiểm soát, cấm.

ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN
CÁC NGÀNH DỊCH VỤ 
CHẤT LƯỢNG CAO

Về thương mại, dịch vụ và du lịch, 
Bắc Ninh sẽ ưu tiên phát triển các 
ngành dịch vụ chất lượng cao, có 
sức thu hút dân cư lớn như giáo 
dục đào tạo; nghiên cứu, ứng dụng 
khoa học và công nghệ; y tế và 
nghỉ dưỡng; du lịch văn hoá và 
thương mại.

Phát triển trung tâm hội chợ triển 
lãm, trung tâm mua sắm và 2 
logistic tại khu vực huyện Quế Võ 
khoảng 100 ha và khu vực huyện 
Yên Phong - thành phố Bắc Ninh 
khoảng 100 ha, trung tâm thương 
mại, trung tâm mua sắm, trung 
tâm bán buôn, siêu thị lớn gắn 
với trung tâm các khu vực đô thị. 
Hệ thống chợ đầu mối gắn với 
các vùng làng nghề, vùng sản 
xuất nông nghiệp tập trung để hỗ 
trợ cho hoạt động sản xuất nông 
nghiệp làng nghề địa phương... 
cũng được phát triển. Các tuyến 
du lịch đường bộ, đường thủy trên 
các sông, đặc biệt là sông Đuống 
cũng được hình thành.

LÂM TÙNG (NGƯỜI ĐỒNG HÀNH)

ĐẾN NĂM 2035,
BẮC NINH SẼ CÓ 7 ĐÔ THỊ

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng 
vừa ký quyết định phê duyệt Đồ 
án điều chỉnh quy hoạch xây dựng 
vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, 
tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, 
quy hoạch xây dựng vùng Bắc Ninh 
được gắn với quy hoạch xây dựng 
vùng thủ đô Hà Nội, tạo thành 
một cực của tam giác tăng trưởng 
Hà Nội - Bắc Ninh - Vĩnh Phúc, trở 
thành đô thị văn minh, hiện đại.
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Theo báo cáo mới nhất của 
Joneslanglasalle (JLL), tới quý 
3- 2018, tổng diện tích đất công 
nghiệp cho thuê trên toàn vùng 
kinh tế trọng điểm phía Bắc là 
12.260 ha, tăng gần 8% tổng nguồn 
cung cho thuê so với quý 1-2018. 
Hải Phòng và Bắc Ninh không 
thay đổi vị trí dẫn đầu về nguồn 
cung đất công nghiệp, đóng góp 
53% tổng nguồn cung. 

Cụ thể, tổng diện tích đất công 
nghiệp của Hải Phòng là 5.141 ha, 
diện tích đất cho thuê đạt 3.744 
ha. Tổng diện tích đất công nghiệp 
Bắc Ninh là 4.835 ha, diện tích đất 
cho thuê là 2.728ha.

Cùng với vốn FDI đầu tư mạnh vào 
Việt Nam gần đây, cùng với vị trí 
thuận lợi và hệ thống cảng biển 
được thiết lập tốt, các tỉnh này 
tiếp tục cải thiện môi trường đầu 
tư của mình bằng việc mở rộng 
thêm nguồn cung đáng kể trong 
tương lai.

Tuy nhiên, xét về tỷ lệ lấp đầy, 
khu vực Hà Nội dù có tổng diện 
tích đất công nghiệp và diện tích 
cho thuê không lớn (lần lượt là 
1.710ha và 1.313ha) nhưng đạt tỷ 
lệ lấp đầy cao nhất thị trường khu 
công nghiệp phía Bắc, với 99%. 
Các tỉnh Hải Phòng và Bắc Ninh 
với tỷ lệ lần lượt là 63% và 87%. 
Các tỉnh thành khác như Quảng 
Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh 
Phúc có tổng diện tích đất công 
nghiệp dao động khoảng từ 1.400-
1.700 ha, diện tích đất cho thuê 
khoảng từ 1.100-1.200 ha, với tỉ lệ 
lấp đầy dao động từ 80-90%.

Giá thuê đất trung bình trong 
quý 3-2018 đạt 82 USD/m2/thời 
hạn thuê, tăng gần 9% so với quý 
1-2018. Trong đó, giá thuê trung 
bình của Hà Nội tăng đáng kể, đạt 
tới 137 USD/m2/thời hạn thuê, cao 
nhất trong số các tỉnh vùng kinh 
tế trọng điểm phía Bắc do nguồn 

cung hạn chế. Giá thuê hàng tháng 
của nhà xưởng dao động khoảng 
từ 3 USD-5,7 USD/m2/tháng.

Nhận định về thị trường bất động 
sản công nghiệp trong thời gian 
tới, JLL cho rằng, dự kiến thị trường 
phía Bắc sẽ chào đón khoảng 
19.322ha đất công nghiệp đến 
năm 2020, chủ yếu từ Hải Phòng, 
Hải Dương và Vĩnh Phúc.

Về nguồn cầu, cả hai loại hình đất 
công nghiệp và nhà xưởng xây 
sẵn/nhà kho sẽ vẫn được chào đón 
do vốn đầu tư FDI mạnh, chủ yếu 
đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài 
Loan. “Trong đó, nhu cầu từ Trung 
Quốc dự kiến sẽ tăng lên đáng kể 
khi cuộc chiến thương mại với Mỹ 
leo thang, dẫn đến kết quả các 
nhà sản xuất Trung Quốc phải tìm 
kiếm địa điểm mới để sản xuất”, 
JLL nhấn mạnh.

TÂM AN (CAFELAND)

HẢI PHÒNG, BẮC NINH
DẪN ĐẦU NGUỒN CUNG

BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP 
PHÍA BẮC

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

CafeLand - Trong quý 3 - 
2018, tổng diện tích đất 
công nghiệp cho thuê 
trên toàn vùng kinh tế 
trọng điểm phía Bắc là 
12.260ha. Trong đó, Hải 
Phòng và Bắc Ninh tiếp 
tục là 2 tỉnh dẫn đầu, đóng 
góp 53% tổng nguồn cung.
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HIM LAM LAND HỢP TÁC
ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG

CÔNG NGHỆ TRONG NGÀNH 
BẤT ĐỘNG SẢN

gay trong lễ ra mắt 
nền tảng giao dịch 
BĐS thông minh 
HomeHub sáng ngày 

7.12, công ty cổ phần Kinh doanh 
Địa ốc Him Lam cùng với chủ đầu 
tư lớn khác như NOVALAND, Công 
ty Bất động sản Mặt trời 2 – Tập 
đoàn Sungroup, HD Mon Holdings 
đã ký kết hợp tác với đơn vị này. 
Sự kiện ký kết đánh dấu việc hợp 
tác chiến lược giữa Him Lam Land 
và HomeHub. Đồng thời, thể hiện 
mong muốn hợp tác với các doanh 
nghiệp mới đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ trong ngành bất động 
sản tại Việt Nam. Góp phần thúc 
đấy sự chuyên nghiệp, hiện đại, 
tiện lợi cho khách hàng trong suốt 
quá trình giao dịch nhờ những tiến 

bộ của nền tảng công nghệ thông 
minh.

Chia sẻ về việc ứng dụng công 
nghệ vào thị trường bất động sản, 
ông Nguyễn Ngọc Thuỷ - Tổng 
Giám đốc Công ty cổ phần Kinh 
doanh Địa ốc Him Lam cho biết: 
“Công nghệ đã sớm thay đổi cách 
vận hành của thị trường bất động 
sản Việt Nam. Việc hỗ trợ và thúc 
đẩy quá trình ứng dụng công nghệ 
trong ngành là điều Him Lam Land 
ưu tiên thực hiện để mang lại 
nhiều lợi ích hơn cho khách hàng”.

Cùng với sự phổ biến của Internet 
và các công nghệ mới, người dùng 
đầu cuối hiện đang được hưởng 
lợi nhiều hơn. Việc tìm kiếm thông 

tin, trải nghiệm nhà thực tế ảo, so 
sánh, phân tích và nhận thông báo 
tự động dễ dàng trên bất kỳ thiết 
bị có thể truy cập Internet đang 
giúp tiết kiệm tối đa thời gian 
cũng như chi phí cho người tham 
gia giao dịch. Đây cũng là những 
giá trị Him Lam Land luôn nỗ lực 
mang lại cho khách hàng. Thông 
qua Homehub, Him Lam Land hy 
vọng quý khách hàng sẽ có thêm 
kênh thông tin đa chiều để tìm 
hiểu về các dự án Him Lam Land 
đang phân phối.

TIN HIM LAM LAND

Nhằm đẩy mạnh nghiên 
cứu thị trường, phân phối 
sản phẩm và phục vụ 
khách hàng theo phương 
thức mới – nhanh chóng, 
tiện lợi, hiệu quả, Công ty 
Cổ phần Kinh doanh Địa 

ốc Him Lam (Him Lam 
Land) tích cực hợp tác với 
nhiều đơn vị uy tín để đưa 
những giải pháp thông 
minh hỗ trợ cho hoạt động 
kinh doanh bất động sản.

 N
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LẬP LỜ THƯƠNG HIỆU
ĐỂ BÁN ĐẤT

hông tin về các dự án 
này được cung cấp 
bởi một số nhân viên 
môi giới bất động 

sản tự do thông qua hình thức 
phát tờ rơi quảng cáo, liên hệ qua 
điện thoại… Đặc biệt, ngày 18.11, 
lễ khai trương mở bán dự án Him 
Lam Bình Chánh và Him Lam Nam 
Sài Gòn được tổ chức công bố và 
bán tại Trung tâm hội nghị 7 Kỳ 
Quan.

Sau khi tìm hiểu và tiếp nhận 
phản hồi trực tiếp từ khách hàng, 
Công ty Him Lam khẳng định, việc 
các đơn vị cố ý đặt tên, mở bán 
sản phẩm với tên gọi Him Lam 
Bình Chánh, Him Lam Nam Sài 
Gòn… là hành vi “mạo danh”, xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với 
thương hiệu độc quyền của Công 
ty cổ phần Him Lam. Công ty cổ 
phần Him Lam sẽ làm việc với các 
cơ quan quản lý nhà nước để bảo 

vệ quyền lợi chính đáng của mình.
Hiện nay, Công ty cổ phần Him 
Lam không hề triển khai, mở bán 
bất cứ dự án nào mang tên Him 
Lam Bình Chánh hay Him Lam 
Nam Sài Gòn tại khu vực huyện 
Bình Chánh. Công ty cổ phần Him 
Lam và các đối tác liên kết bán 
hàng chưa bao giờ và không bao 
giờ phát tờ rơi để giới thiệu dự án 
và để bán sản phẩm nhà đất của 
Công ty.

Trước đó Công ty Him Lam Land 
cũng đã phát đi thông báo về việc 
bị một số công ty môi giới “cò đất” 
mạo danh để lừa bán đất nền tại 
dự án khu dân cư Him Lam 2 tọa 
lạc tại vị trí giao cắt giữa đường 
Nguyễn Văn Linh và quốc lộ 50 
(huyện Bình Chánh, TP.HCM).

ĐÌNH SƠN (THANHNIEN.VN)

TIN HIM LAM LAND

Ngày 23.11, Công ty cổ 
phần Him Lam cho biết 
thời gian gần đây công ty 
nhận được nhiều câu hỏi, 
thắc mắc về các dự án 
mang tên Him Lam Bình 
Chánh, Him Lam Nam Sài 
Gòn… trên địa bàn TP.HCM.

 T
!

CẢNH BÁO
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hời gian gần đây, 
Công ty Cổ phần Kinh 
doanh Địa ốc Him 
Lam (Him Lam Land) 

đã nhận được câu hỏi quan tâm 
của Quý khách hàng về việc di dời 
Trạm tập kết rác đầu đường Thuỷ 
Lợi, phường Phước Long A (Quận 
9). Với 5 tiêu chí hoạt động “Trách 
nhiệm – Chuẩn mực – Minh bạch 
– Tận tâm – Chia sẻ” của Him Lam 
Land, chúng tôi xin cập nhật thông 
tin đến Qúy khách hàng như sau:

Năm 2016, khi dự án Him Lam Phú 
An được triển khai, chúng tôi đã 
nghiên cứu để tìm phương án xử 
lý trạm trung chuyển rác thải nêu 
trên, lúc này còn khá nhỏ công 
suất hoạt động khoảng 60 tấn 
và không gây ô nhiễm nhiều đến 
khu dân cư. Bên cạnh đó, các hoạt 
động tái tạo cảnh quan, trồng 
cây xanh cải thiện môi trường tại 
tuyến đường Thuỷ Lợi cũng được 
Công ty Him Lam Land thực hiện 
hoàn thành trong năm. 

Vào năm 2017, trong quá trình xây 
dựng một số hạ tầng giao thông 
trong khu vực, trạm trung chuyển 
rác thải tại phường Phước Long B 
khu vực cầu Nam Lý phải giải tỏa 
để xây dựng cầu Nam Lý nên toàn 
bộ rác thải tại trạm trung chuyển 
rác cầu Nam Lý được tập kết về 
trạm trung chuyển Phước Long A 
nên tại đây đã trở nên quá tải – 
Một ngày tại trạm trung chuyển 
rác Phước Long A tập kết lượng rác 
khoảng 200 tấn. Công ty Him Lam 
Land ngay lập tức bày tỏ thiện chí 
được kết hợp với các cơ quan ban 
ngành cùng làm sạch môi trường 
tại khu vực.

Công ty Him Lam Land xin tham 
gia đầu tư 100% trạm trung chuyển 
rác thải với công nghệ ép kín hiện 
đại tại phường Long Trường để 
nhanh chóng di dời Trạm trung 
chuyển rác Phước Long A (hiện 
đang hiện hữu trên đường Thuỷ 
Lợi) về Long Trường. Dự án Trạm 
trung chuyển rác Long Trường sẽ 
được xây dựng theo công nghệ ép 
rác kín hiện đại với công suất khi 
hoàn thành lên đến 495 tấn/ngày 
- Đầu nén có công suất đạt 1000 
tấn/ngày. Hệ thống có khả năng 
tự khử mùi, khử khuẩn bằng men 
vi sinh học đảm bảo môi trường 
trong sạch cho cả công nhân tại 
trạm và cộng đồng cư dân xung 
quanh. Hồ sơ xin phê duyệt dự án 
đầu tư trạm trung chuyển rác theo 
công nghệ ép rác kín tại Phường 
Long Trường đã được Công ty Him 
Lam Land trình Ủy Ban Nhân Dân 
Quận 9 và đang chờ phê duyệt từ 
chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng được 
duyệt đề xuất cấp phép tu sửa, 
nâng cấp tuyến đường Thủy Lợi. 
Tính đến thời điểm tháng 10/2018, 
chúng tôi đã hoàn tất sửa chữa, 
nâng cấp hệ thống thoát nước và 
dọn dẹp toàn bộ tuyến đường trên. 
Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, 
dự kiến vào Qúy 4/2018 này, Him 

Lam Land sẽ hoàn tất trải nhựa 
trục đường Thuỷ Lợi.

Trên đây là 2 vấn đề Him Lam 
Land xin chia sẻ cùng quý khách 
hàng, quý cư dân dự án Him Lam 
Phú An để bày tỏ tính Trách nhiệm 
và Minh bạch trong nỗ lực xây 
dựng môi trường sống xanh – sạch 
cho cộng đồng. Him Lam Land đã, 
đang và sẽ tiếp tục làm việc chặt 
chẽ cùng các đơn vị quản lý để 
việc triển khai 2 hoạt động nêu 
trên diễn ra nhanh chóng và hiệu 
quả.

Chúng tôi xin cảm ơn quý khách 
hàng đã luôn tin tưởng, lựa chọn 
Him Lam Land trong suốt thời gian 
qua và rất mong tiếp tục nhận 
được sự đồng hành của quý khách 
hàng trong thời gian tới.

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Thời gian gần đây, Công ty 
Cổ phần Kinh doanh Địa ốc 
Him Lam (Him Lam Land) 
đã nhận được câu hỏi quan 
tâm của Quý khách hàng 
về việc di dời Trạm tập 
kết rác đầu đường Thuỷ 
Lợi, phường Phước Long 
A (Quận 9). Với 5 tiêu chí 

hoạt động “Trách nhiệm 
– Chuẩn mực – Minh bạch 
– Tận tâm – Chia sẻ” của 
Him Lam Land, chúng tôi 
xin cập nhật thông tin đến 
Qúy khách hàng như sau:

 THIM LAM LAND NỖ LỰC DI DỜI 

TRẠM TRUNG CHUYỂN RÁC &

NÂNG CẤP TUYẾN ĐƯỜNG THỦY LỢI 

(QUẬN 9)
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ó là chia sẻ của anh 
Mai Quang Vọng, 
một trong những 

khách hàng đầu tiên đã nhận bàn 
giao căn hộ tại dự án Him Lam Phú 
An, Quận 9 vào ngày 7/12/2018 
vừa qua.

Căn hộ Block A của anh Mai 
Quang Vọng là một trong những 
căn hộ đầu tiên được bàn giao 
trong tại dự án Him Lam Phú An, 
Quận 9. Đại diện Phòng Dịch vụ 
Khách hàng của Công ty Cổ phần 
Kinh doanh Địa ốc Him Lam đã 
cùng khách hàng kiểm tra các 
hạng mục công trình bàn giao có 
trong hợp đồng.

Hiện đang sinh sống tại Đầm Sen, 
Quận 11, anh Vọng mua căn hộ 
tại Him Lam Phú An để dành cho 
con trai cả dọn về sống. Lựa chọn 
vị trí hướng đông nam, căn hộ của 
anh Vọng luôn thông thoáng và 
đầy ánh sáng. Anh phấn khởi khi 

tận tay kiểm tra vòi nước, máy hút 
mùi, thay mật khẩu cửa chính và 
tỏ ra hài lòng với chất lượng công 
trình.

Anh Vọng cho biết: “Tôi biết Him 
Lam Land đã lâu và từng muốn 
mua căn hộ tại Him Lam Phú Đông 
nhưng đợt đó chưa có cơ hội. Lần 
này, sau khi tìm hiểu kỹ, tôi quyết 
định mua một căn tại Him Lam 
Phú An dành cho con trai cả. Căn 
hộ bàn giao gọn gàng, sạch sẽ và 
gần như hoàn hảo. Tôi thích bếp 
kín như thiết kế vì đảm bảo kín 
mùi cũng như phong thủy Phương 
Đông”.

Anh Vọng chia sẻ mong muốn 
dọn vào lấy ngày đẹp ngay sáng 
sớm hôm sau và đã được Phòng 
Dịch vụ Khách hàng hỗ trợ tối đa. 
Đây cũng chính là điểm anh Vọng 
đánh giá cao công tác chăm sóc 
khách hàng tại Him Lam Land 
nói chung cũng như Him Lam Phú 

An nói riêng. “Tôi nói căn hộ Him 
Lam Phú An gần như hoàn hảo vì 
còn một số vấn đề tồn tại như bãi 
tập kết rác đầu đường Thủy Lợi. 
Nhưng tôi tin tưởng với uy tín và 
cam kết Him Lam Land đã đưa ra, 
họ sẽ giải quyết sớm để cư dân an 
tâm sinh sống”, anh Vọng thẳng 
thắn nói.

Niềm tin mà những khách hàng 
như anh Vọng dành cho Him Lam 
Land là động lực thúc đẩy toàn thể 
đội ngũ CB-CNV Công ty luôn nỗ 
lực phát triển những không gian 
đáng sống cho cộng đồng. 

Hiện tại, hệ thống tiện ích nội 
khu dự án đang trong những công 
đoạn kiểm tra cuối cùng để đưa 
vào hoạt động. Him Lam Phú An 
đã sẵn sàng cùng Quý cư dân đón 
Tết Nguyên Đán đầu tiên tại tổ ấm 
mới của mình.

SỰ KIỆN NỔI BẬT

 Đ

CẢM NHẬN TỪ MỘT TRONG NHỮNG 

CƯ DÂN ĐẦU TIÊN DỰ ÁN HIM LAM 

PHÚ AN: “CĂN HỘ Ở HIM LAM PHÚ 

AN GẦN NHƯ HOÀN HẢO”

Căn hộ của anh Mai Quang Vọng là một trong số các căn được bàn giao trong đợt này tại Him Lam Phú An, Quận 9.
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SỰ KIỆN NỔI BẬT

Anh Vọng cẩn thận kiểm tra các hạng mục thi công trong căn hộ của mình.

Thiết kế bếp thuận phong thuỷ Phương Đông tại Him Lam Phú An. 

Tín hiệu báo cháy được đặt phía trước cửa nhằm hỗ trợ công tác chữa cháy hiệu quả tại Him Lam Phú An.

Anh Vọng đánh giá tốt sự hỗ trợ nhiệt tình của Ban quản lý cũng như nhân viên Công ty Him Lam Land trong 
quá trình anh nhận nhà.
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gày 11/12 vừa qua, 
chị Nguyễn Trần 
Hoàng Oanh và anh 
Trần Văn Phố là 

những khách hàng tiếp theo nhận 
bàn giao căn hộ Block A tại Him 
Lam Phú An. 

Câu hỏi khi nào bàn giao nhà ở 
Him Lam Phú An dần trở thành 
câu cửa miệng của gia đình chị 
Nguyễn Trần Hoàng Oanh nhiều 
ngày qua. Tuy thường xuyên xem 
hình ảnh cập nhật tiến độ dự án 
nhưng chị Hoàng Oanh rất nóng 
lòng chờ cuộc điện thoại thông 

báo bàn giao nhà từ phía Công ty 
Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him 
Lam (Him Lam Land).

“Bố mẹ tôi cũng hay hỏi thăm bao 
giờ chúng tôi được nhận bàn giao. 
Ngay khi chủ đầu tư gọi thông 
báo, chúng tôi đặt lịch hẹn vào 
sáng ngày 11/12 và thu xếp công 
việc để lên cho kịp giờ”, chị Hoàng 
Oanh cho biết.

Đang sinh sống tại Gò Công, Tiền 
Giang, gia đình chị Hoàng Oanh 
chỉ mất hơn 2 tiếng lái xe là đến 
Him Lam Phú An. Cơn mưa nặng 

hạt đầu giờ sáng không làm vơi đi 
niềm phấn khởi của gia đình chị 
khi tận tay kiểm tra đường điện, 
nước, thiết bị bếp, khóa cửa các 
phòng.

Khi được hỏi về lý do lựa chọn Him 
Lam Phú An, chị Oanh chia sẻ do 
uy tín của chủ đầu tư, vị trí thuận 
lợi và mức giá hấp dẫn đã thuyết 
phục chị và gia đình. Chị mới nhận 
bàn giao một căn và sẽ tiếp tục 
nhận bàn giao căn thứ hai vào 
cuối tuần. “Gia đình sẽ cho thuê 
một căn, còn một căn để con gái 
tôi ở trong thời gian đi học. Ở đây 

SỰ KIỆN NỔI BẬT

 N

TIẾP TỤC BÀN GIAO CÁC CĂN HỘ 

BLOCK A TẠI HIM LAM PHÚ AN

Gia đình chị Nguyễn Trần Hoàng Oanh phấn khởi khi nhận bàn giao căn hộ đầu tiên tại Him Lam Phú An.

cũng gần chỗ ba mẹ tôi đang sống 
nên ông bà có thể thỉnh thoảng 
qua thăm cháu”, chị Oanh cho biết 
thêm.

Cùng chung niềm vui với gia đình 
chị Hoàng Oanh, anh Trần Văn 
Phố đã nhận bàn giao hai căn hộ 
vào sáng nay. Là khách hàng cũ 
của Him Lam Land, anh Phố tin 
tưởng và đánh giá tương đối tốt 
chất lượng căn hộ bàn giao. “Hiện 
tôi đang sống tại Him Lam Phú 
Đông. Khi biết tới dự án Him Lam 
Phú An, tôi đã tìm hiểu và quyết 
định mua thêm 2 căn ở đây vừa để 
ở vừa để đầu tư. Dù còn một số vấn 
đề cần thay đổi nhưng tôi đánh giá 
chất lượng căn hộ tương đối tốt”, 
anh Phố cho biết.

Công tác hoàn thiện và bàn giao 
cho cư dân Block A của Him Lam 
Phú An đang được tiến hành khẩn 
trương. Him Lam Land hy vọng có 
thể mang niềm vui đến sớm cho 
quý khách hàng khi có thể dọn 
về nhà mới trước dịp Tết Nguyên 
Đán.

Dưới đây là hình ảnh cập nhật tiến 
độ của dự án:

Khách hàng kiểm tra kĩ lưỡng thiết bị nhà vệ sinh.

Cô Yến – mẹ chị Hoàng Oanh đã đặt mã khóa cửa mới. 

Điểm nhấn công viên nội khu Him Lam Phú An đang hình thành.

www.himlamland.com THÁNG 11/2018 28 www.himlamland.com THÁNG 11/2018 29



CHỈ CẦN MỘT CÁI BÀN ĐẸP, 
CĂN BẾP CỦA BẠN ĐÃ
TRỞ NÊN HOÀN HẢO RỒI

Nhiều người có sở thích kì 
lạ là chỉ sống được trong 
những không gian cực đơn 
giản, đơn giản đến kì lạ. 
Điều này không hề gây ra 
cảm giác nhàm chán mà 
ngược lại, nó còn làm những 
người chứng kiến cảm thấy 
thú vị vì sau nhiều lo toan, 
bộn bề, tấp nập của cuộc 
sống, những thứ đơn giản 
như thế lại chạm tới tâm 
hồn của chúng ta. Chính vì 
lý do này, mà những thiết 
kế phòng ăn đơn giản kì 
lạ được ra đời, chỉ với một 
chiếc bàn đơn độc làm nên 
một thế giới riêng. Và bạn 
cũng sẽ phải kinh ngạc 
là tại sao họ có thể thiết 
kế hay được đến như thế.

VNEXPRESS

Một chiếc bàn độc nhất nối từ phòng khách và phòng bếp 
không những có chức năng là bàn ăn, bàn sinh hoạt mà còn là 

nơi làm việc tuyệt vời nữa đấy.

GÓC THƯ GIÃN

Chiếc bàn gỗ này trông như một thiết kế ghế cỡ lớn 
được đặt trong nhà bếp vậy. Nếu bạn thích sự độc 

đáo thì nên chọn thiết kế này và bạn cũng có thể tự 
làm ra cái bàn giống như thế.

Không phải cứ đơn giản là giá rẻ. Chiếc bàn ăn 
bằng gỗ lim quý hiếm này đáng cả gia tài bạc tỉ đó.

Không phủ nhận được việc tạo hình trang trí lọ 
hoa đi cùng màu nâu sữa của chiếc bàn đã tạo nên 

dáng vẻ dễ thương, thoải mái của không gian.

Một cái nhìn từ xa, ta có thể liên tưởng bàn ăn này 
đến một đồ vật trong bảo tàng lưu trữ để nhìn và 
nâng niu chứ không phải đồ dùng nhà mình vẫn 

sử dụng hàng ngày.
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GÓC THƯ GIÃN

Một mảnh gỗ cũng làm nên tất cả. Bạn sẽ có được 
cái bàn nhỏ của riêng mình một cách “nghệ thuật” 

không tưởng.

Còn nếu diện tích nhà không đủ thì cứ sáng tạo để 
biến bệ bếp thành cái bàn nhỏ như thế này.

Bạn cứ tin tôi đi, đơn giản chính là đỉnh cao của sự tinh tế. À, hóa ra chưa phải. Người ta còn ăn bớt nguyên vật liệu 
đến thế này nữa cơ.

Tôi dám cá là bạn không thể tìm thấy được một 
thiết kế nào đơn giản hơn thế này nữa đâu.

Nhiều người cứ phức tạp việc thiết kế nhà bếp 
để làm gì nhỉ, nó đơn giản thế này thôi mà.

Cứ có bàn là ta bắc ghế ngồi để thành bàn ăn, 
thành nhà bếp ngay được.

Đơn giản hơn tí nữa, bạn cứ mạnh dạn nối luôn 
mặt bàn vào bệ bếp là xong xuôi.
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MẸO GIÚP GÓC GIẶT
TRỞ NÊN BẮT MẮT
Gia chủ sắp xếp góc giặt ở vị trí thích hợp, lựa chọn màu sơn yêu thích, bổ sung các phụ 
kiện để trang trí... 

Với những căn hộ có diện tích nhỏ, gia chủ có thể bố trí góc giặt ở nhà tắm. 

GÓC THƯ GIÃN

Giặt giũ là công việc thường trực 
trong cuộc sống hàng ngày. Với 
một số mẹo nhỏ, gia chủ có thể 
sắp xếp góc giặt khoa học và đẹp 
mắt, giúp khơi gợi sự thích thú khi 
bước vào. 

SẮP XẾP GÓC GIẶT
KHOA HỌC, HỢP LÝ 

Việc sắp xếp đồ đạc một cách khoa 
học, thuận tiện cho sinh hoạt hằng 
ngày luôn là mối ưu tiên hàng đầu 
của các gia đình, đặc biệt là các 
gia đình có diện tích nhỏ. Các 
bà nội trợ thông minh có thể tận 
dụng những không gian còn trống 
ở ban công, căn bếp hay nhà tắm 
để thiết kế một góc giặt vừa vặn 
nhưng không kém phần đẹp mắt.

Góc nhỏ trong nhà tắm có thể 
biến thành góc giặt xinh xắn với 
thiết kế đơn giản.  Đặt máy giặt ở 
đây cũng giúp việc giặt đồ thêm 
nhanh chóng và thuận tiện. Tuy 
nhiên, chủ hộ cũng cần lưu ý nên 
đặt máy giặt ở vị trí khô thoáng 
nhất để máy không bị gỉ sét do ẩm 
thấp.

Góc ban công thoáng đãng cũng là một gợi ý hay cho 
"vị trợ lý giặt giũ". Ngoài tính năng giặt hai lồng song 
song, LG TWINWash còn tiết kiệm không gian cho các 
gia đình khi máy giặt sấy kết hợp cho phép giặt và sấy 
quần áo sạch sẽ mà không cần máy sấy riêng. 

Làm mới cho góc giặt là một trong những cách có thể 
giúp các chị em thêm hứng khởi với việc giặt giũ. Các 
bà nội trợ thông minh có thể bắt đầu bằng việc thay 
đổi màu sơn cho những bức tường hay đồ vật xung 
quanh để chúng trở nên tươi mới, giàu sức sống.

Thay vì sử dụng màu sắc giống như tất cả các không 
gian còn lại trong nhà, gia chủ có thể chọn riêng cho 
góc giặt nhỏ gam màu hoàn toàn khác. 

Bạn có thể lựa chọn gam màu tươi sáng, mát dịu cho 
không gian giặt giũ mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thư 
thái. Máy giặt LG TWINWash với màu trắng chủ đạo 
phù hợp với nhiều không gian của các căn hộ hiện đại. 

Một chậu cây xanh, một bình hoa nhỏ hay các phụ 
kiện đơn giản khác có thể mang tới cho góc giặt sự 
mới mẻ, tràn đầy sức sống. Những chiếc giỏ cất đồ hay 
những chiếc khăn màu sắc trên nền trung tính tạo nên 
điểm nhấn nhỏ khơi gợi sự thích thú khi bước vào góc 
giặt là.
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HIM LAM PHÚ AN, QUẬN 9

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

* Những mảnh xanh nội khu thổi một làn gió mới đón mừng những cư dân đầu tiên.
* Bể bơi được bơm đầy nước để kiểm tra thi công. Đây là một trong những tiện ích được chờ đợi tại Him Lam Phú An.

* Hoàn thiện tầng giữ xe (tầng hâm: xe ô tô, tầng 1: xe máy, xe ô tô, tầng 2: xe máy).
* Hoàn thiện Văn Phòng Ban Quản Lý, Sảnh, tủ khóa.

www.himlamland.com THÁNG 11/2018 36 www.himlamland.com THÁNG 11/2018 37



CHỦ ĐẦU TƯ

NGÂN HÀNG LIÊN KẾT ĐƠN VỊ THIẾT KẾ NHÀ THẦU THI CÔNG

HỆ THỐNG SÀN GIAO DỊCH

SGD HIM LAM LAND

SGD
HIM LAM PHÚ ĐÔNG

SGD
HIM LAM CHỢ LỚN

SGD
HIM LAM RIVERSIDE

SGD HIM LAM PHÚ AN

152/1A đường Nguyễn Văn Thương, phường 25,
Quận Bình Thạnh, TP. HCM 

ĐT: (028) 39 118 118 - Fax: (028) 39 110 866
Website: www.himlamland.com 

Trần Thị Vững, TX Dĩ An,
Bình Dương

Hotline: 0939 559 659
www.himlamphudong.com 

KDC Him Lam Chợ Lớn, phường 11, 
Quận 6, TP. HCM

Hotline: 0939 559 659
www.himlamcholon.com 

KDC Him Lam Tân Hưng,
phường Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM

Hotline: 0939 559 659
www.himlamriverside.com 

32 Thủy Lợi, phường Phước Long A, 
Quận 9, TP. HCM

Hotline: 0939 559 659
Website: www.himlamphuan.com 

TÒA NHÀ HIM LAM LAND
152/1A Nguyễn Văn Thương, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

ĐT: (84 - 028) 39 118 118 - Fax: (84 - 028) 39 110 866
Website: www.himlamland.com 


