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Góp ý cho Dự thảo Luật Kinh doanh Bất động sản  

và Dự án Luật Nhà ở, 2014  

Phân tích VI-2014-1 (Ngày 15/05/2014) 

Trong tài liệu này, Nhóm Nghiên cứu thuộc Quỹ Vietnam Initiatives trình bày một nghiên cứu ngắn về 

bốn vấn đề liên quan đến bất động sản và nhà ở mà Quốc hội đang bàn. Nghiên cứu này sử dụng các 

phân tích kinh tế học và kinh nghiệm quốc tế để chỉ ra những cái lợi và rủi ro của từng lựa chọn chính 

sách cho Việt Nam. Các phân tích trong bài dựa vào hai dự thảo luật nhà ở và luật kinh doanh bất động 

sản sẽ được thảo luận tại QH trong kỳ họp vào tháng Năm. Tuy nhiên, chúng tôi không bàn vào các điều 

luật cụ thể trong hai dự thảo luật, mà tập trung vào việc xây dựng khung pháp lý về kinh doanh, xây 

dựng và sở hữu bất động sản nói chung, và vào những hệ quả dài hạn. Dưới đây chúng tôi xin trình bày 

lần lượt bốn vấn đề này. 

1. Có nên mở rộng điều kiện cho người nước ngoài hay kiều bào mua nhà không? 

1.1 Các lợi ích tiềm năng 

i. Giúp huy động vốn cho thị trường BĐS: Việc nới rộng điều kiện cho người nước ngoài và kiều 

bào trong việc mua nhà có thể giúp huy động thêm nguồn vốn từ bên ngoài. Điều này có thể 

đúng trong dài hạn. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, chúng tôi cho rằng nếu có nới rộng điều kiện sẽ 

không chắc chắn thu hút được nguồn vốn đáng kể để “phá băng” thị trường BĐS vì lý do nêu tại 

Điểm iv dưới đây. 

ii. Giúp tăng đầu tư cho các lĩnh vực khác: Việc Việt Nam nới rộng điều kiện mua nhà có thể sẽ làm 

người nước ngoài và kiều bào cảm thấy yên tâm sống ở Việt Nam dài hạn và đầu tư nhiều hơn. 

Việc tăng đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản có thể giúp giải phóng một phần các 

nguồn vốn trong nước đang bị đóng băng trong thị trường BĐS, để đầu tư vào các lĩnh vực khác. 

iii. Minh bạch hóa chính sách: Việc người nước ngoài sở hữu nhà có thể tạo sức ép để các chính 

sách của nhà nước trong lĩnh vực này trở nên mình bạch hơn.  

iv. Lưu ý: Tuy nhiên, trong vài năm trước mắt, việc nới rộng điều kiện có thể tạo được luồng vốn 

đáng kể từ ngoài có thể bị hạn chế vì các lý do dưới đây: 

a. Nền kinh tế thế giới còn chưa phục hồi và nhiều rủi ro. Đa số người nước ngoài và kiều bào 

còn bị ảnh hưởng nên chưa có tiền để đầu tư vào Việt Nam 

b. Giá nhà nước ngoài tương đối rẻ so với giá nhà ở Việt Nam. Ví dụ, giá nhà ở nhiều khu vực ở 

Mỹ còn thấp hơn so với giá cả trước khủng hoảng. Giá nhà ở VN còn cao hơn nhiều nước 



     2 
 

trong khu vực và trên thế giới có cùng mức thu nhập trên đầu người. Tình hình kinh tế Việt 

Nam còn phục hồi chậm nên việc đầu tư vào nhà đất cũng không chắc là có nhiều hiệu quả. 

c. Tính thiếu đồng bộ và ổn định của khung pháp luật và việc áp dụng pháp luật, đặc biệt là 

luật đất đai và BĐS. 

d. Hạn chế đối với lưu thông tự do vốn quốc tế (lưu ý: Chúng tôi không bàn lợi hại của những 

hạn chế này vì nó ngoài phạm vi của bài). 

1.2. Các rủi ro cần tính tới 

i. Vốn chảy vào lĩnh vực phi sản xuất: Người nước ngoài có thể đứng trước lựa chọn đầu tư vào 

một lĩnh vực sản xuất hay đầu cơ vào bất động sản phi sản xuất (giữ nhà, đất để đợi lên giá). 

Nếu lĩnh vực bất động sản quá thoáng, một phần vốn sẽ chảy vào lĩnh vực phi sản xuất này và 

giảm bớt vốn đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực sản xuất như công nghiệp, dịch vụ.  Đồng thời, 

việc lao động tập trung vào BĐS và các dịch vụ liên quan làm giảm sức hút và tăng giá thành lao 

động trong các ngành sản xuất. 

ii. Nhóm lợi ích: Khi có nhiều người nước ngoài sở hữu BĐS, họ có thể hình thành một nhóm lợi ích 

đáng kể và tìm cách ảnh hưởng lên chính sách. Nhóm này có thể hiểu biết và có tài lực mạnh 

hơn các nhóm lợi ích khác (Ví dụ: người Nga ở Ucraina, người Hoa ở Việt Nam trước đây). Chính 

phủ các nước có thể bảo vệ họ, dẫn đến tranh cãi quốc tế. Một khi luật đã thông qua và họ đã 

sở hữu nhiều BĐS thì không dễ lật lại được. Nếu họ nắm những vị trí trọng điểm thì có thể ảnh 

hưởng lên an ninh, quốc phòng. Nếu luật pháp minh bạch hoặc chính quyền tham nhũng thì thì 

họ có thể lách và mua được ở mức giá ưu đãi dành cho các đối tượng ưu tiên của Việt Nam 

iii. Tăng chi phí của nền kinh tế: Việt Nam thuộc loại nền kinh tế có chi phí cao, đặc biệt là chi phí 

đất đai (gồm cả chính thức và phi chính thức). Việc mở rộng cho người nước ngoài mua có thể 

đẩy giá BĐS lên cao nữa có thể làm cho chi phí sản xuất cao lên nữa, xuất khẩu khó khăn hơn và 

việc làm ít đi. 

iv. Tạo bong bóng: Khác với hầu hết công dân Việt Nam, người nước ngoài luôn có lựa chọn đầu tư 

vào BĐS ở nước ngoài. Như vậy, họ sẽ là “cầu truyền” giữa thị trường BĐS trong và ngoài nước. 

Khi giá đang lên ở trong nước, họ có thể chuyển tiền từ nước ngoài vào để đầu cơ, làm giá tăng 

mạnh hơn. Khi giá đang xuống, họ có thể chuyển tiền ra, làm giá rớt mạnh hơn. Hành vi đầu cơ 

này có thể làm vấn đề bong bóng trong bất động sản càng trầm trọng hơn. 

v. Công bằng xã hội: Việt Nam có đặc điểm đông dân, đất ít. Đa số người dân không có khả năng 

tài chính như người nước ngoài. Nếu người nước ngoài mua nhiều BĐS, giá sẽ lên cao ngoài khả 

năng mua của nhiều người Việt Nam. Điều này có thể tạo ra bất bình đẳng và căng thẳng trong 

xã hội về lâu dài. 

vi. Lưu ý: Các rủi ro nêu trên chỉ xảy ra khi người nước ngoài sở hữu nhiều BĐS ở Việt Nam. Như 

phân tích ở trên, điều này ít khả năng xảy ra trong ngắn hạn, và chỉ là những rủi ro trong dài hạn. 
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1.3 Nhận định 

i. Theo chúng tôi, xây dựng luật pháp là xây dựng thiết chế dài hạn. Do vậy, các nhà làm luật nên 

ưu tiêu các mục tiêu dài hạn. Mục tiêu ngắn hạn nhằm “phá băng” thị trường BĐS hiện nay cần 

thực hiện bằng các biện pháp ngắn hạn mà chúng tôi sẽ bàn trong Phần 3 dưới đây. 

ii. Cái thách thức lớn của nền kinh tế Việt Nam hiện nay là chi phí cao so với năng suất chứ không 

phải thiếu vốn. Nhà nước cần tập trung vào tháo gỡ để tăng năng suất qua cải tổ giáo dục và 

giảm các phí sản xuất , bao gồm chi phí giấy phép, nhân công, nguyên vật liệu và đất đai. Đặc 

biệt là các chi phí không chính thức. Khi chi phí sản xuất giảm được, kinh doanh sẽ có lãi, tự 

động vốn sẽ đổ vào các ngành kinh tế. 

iii. Như phân tích ở trên, nếu nới quá rộng điều kiện mua BĐS cho người nước ngoài thì sẽ dẫn đến 

tăng giá đất và tăng chi phí của nền kinh tế. Tuy nhiên, vẫn nên cho người nước ngoài và kiều 

bào quyền mua và sử dụng một căn hộ hoặc căn nhà với diện tích giới hạn do luật pháp xác 

định. 

2. Có nên mở rộng điều kiện cho doanh nghiệp FDI kinh doanh dịch vụ BĐS? 

2.1 Các lợi ích tiềm năng 

i. Mở cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư để xây nhà bán (chứ không đầu cơ trục lợi) là tác động 

chủ yếu vào phía cung (khác với mở cho người nước ngoài mua, là tác động vào phía cầu). Tác 

động vào phía cung làm tăng tính cạnh tranh, dẫn đến một loạt hiệu quả tích cực dưới đây. 

ii. Các doanh nghiệp nước ngoài mang vốn, tiêu chuẩn quốc tế, công nghệ mới, cách quản lý mới 

vào Việt Nam. 

iii. Cạnh tranh này sẽ thúc ép các doanh nghiệp Việt Nam phải làm việc hiệu quả hơn, sản phẩm 

phải tốt hơn, học hỏi nhiều kinh nghiệm quốc tế hơn. 

iv. Kết quả là người dân được sử dụng sản phẩm đa dạng hơn, dịch vụ chất lượng tốt hơn, giá rẻ 

hơn, so với trường hợp thị trường chỉ có các công ty trong nước. 

v. Khi các doanh nghiệp nước ngoài (và trong nước) hoạt động tốt lên thì họ tạo ra việc làm nhiều 

hơn, thu nhập tăng, đóng thuế cao hơn. 

2.2 Các rủi ro cần tính tới 

i. Đầu cơ gây bất ổn định thị trường: Ngoài việc kinh doanh sản xuất, các doanh nghiệp nước 

ngoài có thể đầu cơ kiếm lợi. Tương tự như cá nhân người nước ngoài nêu trong Phần 1.2, họ có 

thể mua nhiều BĐS khi giá đang lên và bán ra khi giá đang xuống, làm trầm trọng hơn vấn đề 

bong bóng BĐS. 

ii. Cá nhân lách luật để mua nhà: Nếu Việt Nam hạn chế cá nhân nước ngoài mua nhà nhưng cho 

phép công ty nước ngoài kinh doanh BĐS, một số cá nhân sẽ thành lập công ty để giả vờ kinh 

doanh nhưng thực chất là mua nhà. Các công ty nước ngoài có thể hình thành một nhóm lợi ích 

mạnh. Dự luật phải có quy định để phòng chống các vấn đề này. 
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2.3. Nhận định 

i. Dựa trên các lợi ích và rủi ro nêu trên, chúng tôi cho rằng Việt Nam nên hết sức mở rộng để 

khuyến khích đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ BĐS.  

ii. Đồng thời cần có những quy định chặt chẽ để cá nhân nước ngoài không lợi dụng để giới hạn  

mua nhà và quyền sử dụng đất đối với người nước ngoài (chẳng hạn như quy định khi mua đất 

xong phải xây nhà và bán trong một thời gian nhất định. Cũng cần có những quy định cụ thể để 

các công ty nước ngoài không kinh doanh trên những khu đất có vị trí chiến lược về an ninh, 

quốc phòng. 

3. Có nên “cứu” thị trường bất động sản của Việt Nam hiện nay không? 

3.1 Nguyên nhân 

Tình trạng “đóng băng” thị trường BĐS hiện nay là kết quả của hiện tượng bong bóng trước đây. 

Hiện tượng này bắt nguồn từ một số nguyên nhân sau. Thứ nhất, trước đây khi giá BĐS tăng 

mạnh, nhiều số công ty và cá nhân đổ tiền vào đầu cơ và đầu tư, coi thường rủi ro là quả bong 

bóng có thể vỡ. Sau đó, một số ngân hàng cũng cho vay đầu tư trong lĩnh vực này mà không tính 

đến rủi ro. Đến nay thực sự quả bong bóng BĐS đã vỡ và những đối tượng này bị lỗ nặng và thập 

chí không bán được BĐS, tiếp tục mắc vốn. 

3.2 Các rủi ro cần tính tới 

Trong nền kinh tế thị trường, về nguyên tắc Nhà nước không nên can thiệp để cứu những công 

ty, cá nhân và ngân hàng này. Họ đã coi thường rủi ro, tham gia đầu tư và đầu cơ trong bong 

bóng. Nếu thắng thì họ được, nếu thua mà Nhà nước lấy tiền đóng thuế của dân và các doanh 

nghiệp khác để cứu thì không công bằng. Thậm chí có thể dẫn đến việc lấy tiền của người nghèo 

cứu người giàu. 

Nếu Nhà nước cứu họ thì sẽ tạo ra trong thị trường một tâm lý là “cứ kinh doanh rủi ro đi, được 

lãi thì ăn cả, lỗ sẽ có Nhà nước cứu” (kinh tế học gọi tâm lý này là moral hazard hay rủi ro đạo 

đức). Các đối tượng kinh doanh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với quyết định đầu tư của 

mình, thì họ mới cân nhắc rủi ro một cách nghiêm túc, và trong tương lai mới giảm được hiện 

tượng bong bóng BĐS. 

Nếu việc phá sản các doanh nghiệp này dẫn đến các vấn đề xã hội như nhiều công nhân bị sa 

thải thì nên dùng các chính sách và chương trình xã hội để giúp chứ không nên cứu các công ty 

này khỏi phá sản. Phá sản là một điều tự nhiên và cần thiết trong nền kinh tế thị trường, tạo ra 

động lực để các công ty đầu tư hiệu quả hơn. 

3.3. Nhận định 

Theo chúng tôi, lý do duy nhất để Nhà nước có thể can thiệp là khả năng tác động dây chuyền. 

Nghĩa là nếu thực sự sẽ có phá sản hàng loạt các công ty kinh doanh BĐS, dẫn đến “vỡ” hệ thống 

ngân hàng, thì Nhà nước mới nên can thiệp, sau khi nghiên cứu kỹ càng về những tác động có 

thể xảy ra và kinh nghiệm của các nước khác. 
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Kể cả khi đó cũng nên hạn chế can thiệp bằng cách cứu các công ty BĐS thông qua đáo hạn tín 

dụng, nợ thuế vv. chứ không nên sửa hệ thống pháp luật để cứu một vấn đề ngắn hạn này. 

Hướng đi sử dụng Công ty Quản lý Tài sản để quản lý nợ xấu của các ngân hàng là một hướng đi 

đúng, làm lành mạnh và mình bạch hóa hơn hệ thống ngân hàng của Việt Nam. 

4. Chính phủ nên hỗ trợ nhà ở với các đối tượng ưu tiên như thế nào? 

4.1 Hai phương pháp 

Việc hỗ trợ nhà ở cho một số đối tượng thiệt thòi là cần thiết, đặc biệt là đối với người thu nhập 

thấp. Hầu hết các nước trên thế giới đều có chính sách này. 

Nhà nước có thể chọn giữa hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất là Nhà nước trực tiếp đầu 

tư xây dựng nhà ở xã hội và bán cho các đối tượng đặc biệt dưới giá thị trường.Phương pháp 

này tác động chủ yếu vào cung. Phương pháp thứ hai là Nhà nước cho các đối tượng này các ưu 

đãi, chẳng hạn như tín dụng lãi thấp, vay dài hạn, giảm khoản tiền đóng ban đầu.  Phương pháp 

này tác động chủ yếu vào cầu. 

Hiện nay Nhà nước đang hỗ trợ chủ yếu theo phương pháp thứ nhất. Chúng tôi cho rằng Nhà 

nước nên chuyển sang phương pháp thứ hai vì các rủi ro dưới đây. 

4.2 Các rủi ro cần tính tới 

i. Thứ nhất, trong môi trường luật pháp của Việt Nam, việc Nhà nước xây nhà xã hội trực tiếp tạo 

ra một lỗ hổng lớn cho tiêu cực. Vì số nhà ở xã hội sẽ ít hơn nhiều số đối tượng trong diện được 

ưu đãi nên sẽ dẫn đến việc lựa chọn ai được, ai không. Việc lựa chọn này sẽ do một số quan 

chức hoặc công ty xây dựng quyết định. Họ sẽ dễ dàng cho những người quen, hay nhận hối lộ, 

để phân phát nhà. Hoặc họ có thể thuê người thu nhập thấp đứng tên để mua nhà. Nói rộng 

hơn, chúng tôi nghĩ là Nhà nước không nên bán nhà hoặc cho phép các công ty xây dựng bán 

nhà dưới giá thị trường. Đây là một kênh để tài sản của toàn dân(nhà, đất) chảy vào túi cá nhân 

một cách hợp pháp. 

ii. Thứ hai, khi Nhà nước trực tiếp xây nhà thì sẽ dẫn đến lãng phí, thất thoát trong xây dựng, vì 

công trình của nhà nước nên thường khó giám sát hơn công trình của tư nhân. 

iii. Thứ ba, tạo ra cạnh tranh bất bình đẳng giữa nhà nước và khu vực tư nhân và các thành phần 

kinh tế khác vì thông thường các doanh nghiệp nhà nước được ưu đãi về chính sách hơn. Về lâu 

dài có thể ảnh hưởng xấu đến sự tham gia của các thành phần kinh tế này trong thị trường BĐS. 

iv. Thứ tư, khi Nhà nước tự xây và phân phối thì các đối tượng ưu tiên có ít lựa chọn về vị trí và loại 

nhà hơn là cho họ quyền tự chọn mua trên thị trường. Hơn nữa, vì cung ứng nhà xã hội sẽ thiếu 

so với thị trường, sẽ có người được phân phối  nhà, người không được, người được trước, 

người được sau, dẫn đến bất công bằng và có thể là phản ứng của những người không được. 

v. Cuối cùng và quan trọng là  việc nhà nước tự xây và phân phối nhà sẽ dẫn tới việc thiếu minh 

bạch trong ngân sách. Khó xác định tổng chi phí cho chương trình này là bao nhiêu. Một khi nó 

trở thành một kênh tiêu cực để chuyển tài sản của toàn dân vào túi tư nhân thì nó có thể bị lợi 
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dụng hàng loạt, dẫn đến thâm hụt ngân sách lớn về lâu dài. Nhưng do không minh bạch nên 

không theo dõi và phòng chống được. 

4.3. Nhận định 

Vì các lý do trên, Nhà nước nên dừng việc xây và phân phối nhà xã hội trực tiếp. Thay vì đó, phát 

triển một chương trình trợ cấp hoặc cho tín dụng ưu đãi thẳng đến các đối tượng ưu tiên để họ 

có thể mua nhà trên thị trường. Một chương trình như vậy có bốn lợi chính. Thứ nhất, minh 

bạch hơn trong đầu tư xây dựng vì dễ dàng tính được chi phí  và đo được tác động vào ngân 

sách. Thứ hai, công bằng hơn vì ai đủ điều kiện là được vay tiền, chứ không phải theo dạng phân 

phối và xin cho. Thứ ba, không gây ra lãng phí thất thoát trong xây dựng. Thứ tư, khuyến khích 

sự vận động của nền kinh tế thị trường. Thứ năm, người tiêu dùng có thể chọn nhà ở chất lượng 

và vị trí họ muốn. Cuối cùng, không tạo ra một kênh để thất thoát tài sản của Nhà nước. 

5. Kinh nghiệm một số nước về điều kiện sở hữu đất với người nước ngoài 

Hầu hết các nước trên thế giới đều hạn chế cá nhân và tổ chức nước ngoài sở hữu bất động sản 

ở một mức độ nào đó.  

i. Mexico: Người nước ngoài có thể sở hữu nhà đất ở Mexico. Tuy nhiên họ không được sở hữu 

trong những khu vực giới hạn: trong vòng 50 km cách bờ biển, và 100km cách biên giới. Điều 

này để bảo vệ an ninh quốc gia, và tránh tạo ra hiện tượng nhiều người nước ngoài có thể tập 

trung sinh sống tại những khu vực nhạy cảm. Điều này đã xảy ra tại Texas, từng thuộc Mexico, 

những người  Mỹ sinh sống tại đây đã nổi dậy chống lại chính quyền Mexico và sát nhập Texas 

vào Mỹ. Texas vào Mỹ. Thế nhưng, trong năm 2013, chính phủ Mexico đã thông báo dự định sẽ 

huỷ bỏ các giới hạn trên để tăng cường thu hút đầu tư BĐS. Để tránh việc người nước ngoài 

thâu nắm thị trường BĐS, bản dự thảo đang được cân nhắc sẽ chỉ huỷ bỏ các khu vực giới hạn 

cho đất dùng làm nhà ở cá nhân; nếu đất sau đó dùng cho mục đích kinh doanh (cho thuê hoặc 

bán), chính quyền sẽ có quyền thu hồi lại. 

ii. Hoa Kỳ: Hệ thống luật liên bang và các hệ thống luật của từng tiểu bang cùng tham gia quy định 

quyền sở hữu và giao dịch BĐS của người nước ngoài; tuy nhiên các tiểu bang đóng vai trò 

chính.  

 

Ở cấp liên bang thì Hoa Kỳ không cấm người nước ngoài sở hữu BĐS (trừ một số BĐS đặc biệt 

của chính quyền liên bang). Tuy nhiên một số luật liên bang đòi hỏi người nước ngoài phải báo 

cáo về giao dịch đầu tư BĐS cho Bộ Thương Mại và Bộ Nông Nghiệp, nhằm phục vụ cho việc 

thống kê, phân tích và điều chỉnh chính sách đối với đầu tư từ nước ngoài. 

 

Các hệ thống luật cấp tiểu bang về sở hữu BĐS của người nước ngoài là rất đa dạng. Gần như 

không bang nào giống bang nào. Một số tiểu bang (như Bang New York) cho phép người nước 

ngoài được sở hữu BĐS như công dân Hoa Kỳ. Một số khác (như Bang Oklahoma) thì cấm người 

nước ngoài sở hữu BĐS ngay trong hiến pháp của bang (trừ khi họ trở thành công dân định cư 

lâu dài). Số còn lại thì hạn chế người nước ngoài sở hữu BĐS bằng nhiều cách thức khác nhau, 
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bằng cách phân loại người nước ngoài (công dân nước khác vào định cư tại tiểu bang, hay công 

dân nước khác có ý định định cư lâu dài tại tiểu bang, hay công dân nước khác mua BĐS nhưng 

không định cư trong tiểu bang, v.v.), phân loại về mục đích sử dụng đất (đất nông nghiệp, hay 

đất để ở, hay đất dùng cho thương nghiệp, v.v.), phân loại vị trí đất (thành thị hay nông thôn), 

hạn chế thời gian sở hữu, hạn chế chuyển giao qua thừa kế, v.v. Ví dụ như Bang Kentucky cho 

công dân nước khác quyền sở hữu đất nhưng nếu họ không trở thành công dân Hoa Kỳ trong 

vòng 8 năm thì sẽ mất đất; Mississippi, South Dakota và South Carolina thì hạn chế dựa theo 

diện tích đất; Minnesota, Oregon, Pennsylvania và California thì giới hạn người nước ngoài sở 

hữu đất nông nghiệp, đất mỏ, đất đầm lầy trữ nước, v.v. Sự khác biệt giữa các tiểu bang trong 

các quy định về sở hữu BĐS của người nước ngoài là hệ quả của một lịch sử lâu dài từ thời thuộc 

địa của Anh, sự kì thị chủng tộc trong quá khứ, lo ngại về an ninh quốc phòng hoặc an ninh thực 

phẩm, lo sợ về bành trướng của các doanh nghiệp nước ngoài trong số thời điểm cụ thể, v.v. 
 

Ngoài các thiết chế nói trên, hệ thống luật liên bang Hoa Kỳ phân biệt đánh thuế người nước 

ngoài có sở hữu BĐS theo mục đích sư dụng đất. Nhà cho thuê "bị động" (tức là chỉ cho thuê 

không) sẽ bị đánh thuế theo tỉ lệ cố định ở mức 30% (thuế ở Hoa Kỳ thường theo luỹ tiến). Nếu 

nhà đầu tư "chủ động" không chỉ cho thuê mà còn phát triển và vận hành khu đất thì sẽ đánh 

thuế giống như công dân Hoa Kỳ. 

iii. Trung Quốc: Trong những năm gần đây, với mục đích giảm nhiệt thị trường BĐS, Trung Quốc 
thắt chặt quyền sở hữu BĐS của cá nhân và tổ chức nước ngoài. Chỉ cá nhân người nước ngoài 
đã làm việc và học tập trên một năm tại Trung Quốc, cá nhân người Hong Kong, Macau và Đài 
Loan, cá nhân người Trung Quốc đang sống ở nước ngoài và tổ chức nước ngoài với văn phòng 
hoặc chi nhánh ở Trung Quốc mới được quyền sở hữu BĐS.  Mỗi cá nhân người nước ngoài chỉ 
được sở hữu một căn hộ để ở chứ không được cho thuê hay kinh doanh. Tổ chức nước ngoài với 
văn phòng hoặc chi nhánh ở Trung Quốc thì được sở hữu một căn hộ cho hoạt động thương mại 
tại địa phương. Ngoài ra Trung Quốc cấm người nước ngoài vay tiền trung và dài hạn từ ngân 
hàng nước ngoài để mua nhà ở. 
 
Trung Quốc hiện không cho phép nhà kinh doanh nước ngoài sở hữu BĐS trực tiếp, phải thành 

lập một công ty đầu tư trung gian (foreign-invested enterprise). Mọi hoạt động đầu tư đều phải 

qua công ty trung gian này. 

iv. Thái Lan: Nói chung thì Thái Lan không cho cá nhân và tổ chức nước ngoài quyền sở hữu BĐS trừ 
một số tình huống ngoại lệ. Ví dụ, nếu được giấy phép của Bộ Nội Địa, người nước ngoài có thể 
sở hữu tới 0.4 hecta đất để ở, nhưng phải chuyển khoản ít nhất 40 triệu Baht vào Thái Lan trong 
5 năm và không mua đất trong các khu an ninh quân sự. Một số tổ chức nước ngoài có thể mua 
đất bằng cách liên doanh với doanh nghiệp Thái nếu tổ chức nước ngoài sở hữu không quá 49% 
của liên doanh, hoặc được cấp phép mua đất do là doanh nghiệp hoạt động trong vùng công 
nghiệp đặc biệt, v.v. Một số người nước ngoài ở Thái Lan cũng có thể được mua căn hộ chung 
cư nếu tổng diện tích người nước ngoài ở chung cư đó không quá 49%. 

 
v. Ấn Độ: Ấn Độ có một hệ thống quản lý sở hữu BĐS khắt khao. Người nước ngoài (không có gốc 

Ấn Độ) không được sở hữu đất, trừ khi được thừa kế hoặc định cư trong nước và được cấp giấy 
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phép. Kiều bào và người có gốc Ấn Độ có quyền sở hữu BĐS không hạn chế, nhưng không được 
sở hữu đất nông nghiệp. Công ty nước ngoài có thể sở hữu đất nếu đó là việc cần thiết để hoạt 
động doanh nghiệp. Khi công ty không còn hoạt động nữa thì doanh thu từ việc bán đất cần có 
phê chuẩn của ngân hàng trung ương Ấn Độ trước khi được xuất ra ngoài nước. 

6. Kết luận 

i. Nên hạn chế người nước ngoài chỉ được mua để sử dụng một căn hộ hoặc nhà dưới mức diện 

tích nhất định do Quốc hội quyết định.  

ii. Nên có chính sách ưu tiên hơn đối với kiều bào, ví dụ nhiều gấp đôi so với người nước ngoài. 

Tuy nhiên, không nên cho mua không giới hạn. 

iii. Song song, Chính phủ cần thiết lập một hệ thống đăng ký sở hữu BĐS đối với người nước ngoài 

và kiều bào để đảm bảo kiểm soát vấn đề này chặt chẽ. 

iv. Nên hết sức mở và khuyến khích đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực kinh doanh BĐS và nhà ở. 

Nhưng lưu ý quy định chặt để không bị lách luật. 

v. Không nên dùng luật để cứu các công ty kinh doanh BĐS và nhà ở vì như vậy sẽ khuyến khích 

đầu tư rủi ro cao và tiếp tục tạo bong bóng BĐS trong tương lai. Các doanh nghiệp đầu tư rủi ro 

thì cần chịu lỗ hoặc thậm chí phá sản để tạo kỷ cương kinh tế thị trường.  

vi. Cần có chính sách để tránh việc “đóng băng” cũng như “bong bóng” trong thị trường BĐS không 

xảy ra trong tương lai, đặc biệt là các chính sách mở rộng quỹ đất, minh bạch hóa quy hoạch, 

kiểm soát tín dụng cho bất động sản, hạn chế đầu cơ BĐS bằng thuế giao dịch và thuế BĐS. 

vii. Nhà nước không nên trực tiếp đầu tư xây dựng và phân phối nhà ở xã hội vì nó dẫn đến tiêu 

cựu, thất thoát và bất công bằng. Thay vì đó, hỗ trợ các đối tượng ưu tiên thông qua một 

chương trình tín dụng ưu đãi hoặc hỗ trợ tài chính để mua nhà. 
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