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CHUYỂN ĐỘNG VIETINBANK

Sự kiện nổi bật
VIETINBANK 11 NĂM LIÊN TIẾP NẰM TRONG TOP 2000
DOANH NGHIỆP LỚN NHẤT THẾ GIỚI

VietinBank nằm trong danh sách Forbes Global 2000 năm 2022

Forbes Global 2000 - Bảng xếp hạng 2000 công ty
đại chúng lớn nhất trên thế giới theo tạp chí Forbes
năm 2022 vừa được Forbes bình chọn và công bố.
Forbes Global 2000 dựa trên 4 tiêu chí cơ bản gồm:
Doanh thu, lợi nhuận, tài sản và giá trị thị trường
để xác định quy mô doanh nghiệp. Theo những tiêu
chí này, VietinBank nằm trong Forbes Global 2000
năm 2022 với thứ hạng 1.560. Cụ thể, doanh thu của
VietinBank đạt 4,41 tỷ USD, lợi nhuận đạt 612,4 triệu
USD, tài sản đạt 67,2 tỷ USD và giá trị thị trường đạt
6,15 tỷ USD.
Đây là năm thứ 11 liên tiếp, VietinBank có mặt trong
Bảng xếp hạng Forbes Global 2000. Từ năm 2012,
VietinBank đã là đại diện Việt Nam duy nhất góp
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mặt trong bảng xếp hạng này và liên tục duy trì thứ
hạng cao trong danh sách Top 2000 DN lớn nhất
thế giới trong những năm qua. Việc tiếp tục duy trì
vị thế trong Top 2000 DN lớn nhất thế giới đã chứng
minh hướng đi đúng đắn của công tác quản trị điều
hành của VietinBank với những thay đổi mạnh mẽ
theo hướng chủ động, thúc đẩy tư duy quản lý linh
hoạt, tinh thần đổi mới sáng tạo; đồng thời bảo
đảm tính kỷ luật, kỷ cương, giám sát chặt chẽ, từ
đó sẵn sàng đưa VietinBank chinh phục những đỉnh
cao thành công mới. Qua đó, khẳng định sự phát
triển mạnh mẽ, an toàn, hiệu quả, bền vững cũng
như vị thế của VietinBank trong nước và trên trường
quốc tế.

CHUYỂN ĐỘNG VIETINBANK

Sản phẩm, công nghệ mới
VIETINBANK eFAST TRỢ LÝ TÀI CHÍNH ĐẮC
LỰC CHO DOANH NGHIỆP

VIETINBANK TIÊN PHONG DỊCH VỤ RÚT
TIỀN BẰNG CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Dựa trên nền tảng ứng dụng VietinBank eFAST đã
được đông đảo khách hàng (KH) ưa chuộng trong
nhiều năm qua, VietinBank eFAST mới bổ sung 55
tính năng mới và nâng cấp 81 tính năng hiện tại.
Trừ các dịch vụ ngân quỹ liên quan đến tiền mặt thì
toàn bộ các dịch vụ ngân hàng đang được cung
cấp tại quầy giao dịch đều được đưa lên Ngân hàng
số VietinBank eFAST mới, từ các dịch vụ ngân hàng
thường xuyên và thiết yếu đối với doanh nghiệp
(DN) đến các dịch vụ chuyên biệt phục vụ các nhu
cầu đặc thù của từng DN.

Căn cước công dân (CCCD) có gắn chip được đưa
vào sử dụng trong đời sống đã đem đến nhiều tiện
ích cho người dân. Với định hướng đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ và nâng cao dịch vụ khách hàng
(KH), VietinBank đã phối hợp cùng Trung tâm Dữ
liệu dân cư Quốc gia - Cục Cảnh sát Quản lý hành
chính về trật tự xã hội chính thức cho ra mắt dịch
vụ rút tiền bằng thẻ CCCD, mang đến những trải
nghiệm dịch vụ tốt nhất, an toàn bảo mật cho KH.

Đặc biệt, VietinBank eFAST mới sở hữu tính năng
ưu việt, tiên phong đón đầu thị trường đáp ứng tốt
nhất nhu cầu KH như: Tài khoản ảo (cho phép KH
tạo tài khoản ảo, theo format ký tự, logic quản lý
của DN); tài trợ chuỗi cung ứng (SCF); chuyển tiền
ngoại tệ không yêu cầu cung cấp chứng từ gốc;
FX online 247; chứng từ ký số (Sao kê, sổ phụ, lệnh
chi…); hóa đơn điện tử; kết nối eFAST với phần mềm
kế toán của KH để gạch nợ tự động...
Bên cạnh đó, “Trợ lý tài chính số” VietinBank eFAST
luôn sẵn sàng 24/7 để cung cấp các báo cáo quản
trị tài chính cho DN chỉ sau vài lần click chuột với các
tính năng như: Báo cáo tình hình quản trị tài chính
của DN; báo cáo quản trị khoản phải thu theo thời
gian thực; báo cáo quản lý dòng tiền tập trung/bù
đắp…
Các khoản thanh toán thường xuyên của DN cũng
sẽ được Trợ lý số VietinBank eFAST nhận diện và gợi
ý đặt lịch thanh toán tự động để tiết giảm thời gian
thực hiện giao dịch lặp lại. Chi tiết về sản phẩm mới
này của VietinBank được đăng trên website tại địa
chỉ:
̕̕ https://www.vietinbank.vn/vn/tin-tuc/
VietinBank-eFAST-Tro-ly-tai-chinh-dac-luccho-doanh-nghiep-20220523171604.html
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Bằng công nghệ xác thực KH thông qua dữ liệu sinh
trắc học kết nối trực tiếp với dữ liệu công dân quốc
gia, việc sử dụng CCCD có gắn chip sẽ giúp KH
giảm thiểu mọi nguy cơ giả mạo thẻ, đảm bảo an
toàn tối đa trong các giao dịch tài chính.
Khi KH quét CCCD tại ATM, hệ thống ngay lập tức
kiểm tra và đối chiếu thông tin trên CCCD gắn chip,
đảm bảo thông tin chính xác và tiếp tục xác thực
thông tin chính chủ thông qua đối chiếu dữ liệu sinh
trắc học của KH bằng hình thức: Quét khuôn mặt và
vân tay. Thời gian xác thực thông tin KH rất nhanh
chóng, chỉ từ 6 - 8 giây với mỗi giao dịch.
Đặc biệt hơn, các KH mới chuyển đổi từ chứng minh
nhân dân sang CCCD có gắn chip nhưng chưa cập
nhật thông tin với ngân hàng vẫn có thể thực hiện
giao dịch rút tiền bình thường.
Cùng với việc hợp tác với Trung tâm Dữ liệu dân cư
Quốc gia - Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về
trật tự xã hội, VietinBank sẽ tiếp tục nâng cao trải
nghiệm dịch vụ và gia tăng các các tiện ích ngân
hàng ngay trên chính chiếc thẻ CCCD của KH. Đồng
thời, tiếp tục khẳng định VietinBank luôn tiên phong
trong việc phát triển ngân hàng số, ứng dụng công
nghệ vào thực tiễn phục vụ tốt nhất mọi nhu cầu
của KH. Chi tiết về sản phẩm xin xem tại link:
̕̕ https://www.vietinbank.vn/vn/tin-tuc/
VietinBank-tien-phong-dich-vu-rut-tienbang-can-cuoc-cong-dan-20220508122346.
html
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Thông tin đã công bố
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC VIETINBANK
Trường hợp bổ nhiệm:
• Ông: Nguyễn Đức Thành
• Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc VietinBank;
• Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT VietinBank;
• Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2019-2024;
• Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/4/2022.
Trường hợp miễn nhiệm:
• Ông: Nguyễn Đức Thành
• Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc VietinBank;
• Lý do miễn nhiệm: Để đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT VietinBank;
• Ngày bắt đầu có hiệu lực: 4/5/2022.
Link công bố thông tin chi tiết:
̕̕ https://investor.vietinbank.vn/News/2022/5/4/86244.aspx

VIETINBANK BỔ NHIỆM 3 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC MỚI
TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ TRƯỚC KHI BỔ NHIỆM

CHỨC VỤ ĐƯỢC
BỔ NHIỆM

THỜI HẠN
BỔ NHIỆM

NGÀY BẮT ĐẦU
CÓ HIỆU LỰC

1

Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung

Giám đốc VietinBank - Chi
nhánh Thành phố Hà Nội

Phó Tổng Giám đốc
VietinBank

05 năm

12/5/2022

2

Ông Lê Duy Hải

Giám đốc Khối Khách hàng
doanh nghiệp VietinBank

Phó Tổng Giám đốc
VietinBank

05 năm

09/5/2022

3

Ông Hoàng Ngọc Phương

Giám đốc Khối Vận hành
VietinBank

Phó Tổng Giám đốc
VietinBank

05 năm

12/5/2022

Link công bố thông tin chi tiết:
̕̕ https://investor.vietinbank.vn/News/2022/5/4/86244.aspx

VIETINBANK KÝ HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2022
Ngày 16/5/2022, VietinBank và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán độc
lập năm 2022 về việc “Cung cấp dịch vụ soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống
kiểm soát nội bộ của VietinBank năm 2022”.
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Link công bố thông tin chi tiết:
̕̕ https://investor.vietinbank.vn/News/2022/5/16/86248.aspx

Các thông tin khác được VietinBank công bố tại website:
̕̕ https://investor.vietinbank.vn/Filings.aspx
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Chương trình, chính sách lãi suất
ĐIỂM TIN VỀ LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VÀ LÃI SUẤT CHO VAY
Mặt bằng lãi suất huy động (LSHĐ) của các ngân hàng thương mại (NHTM)
Đối với các kỳ hạn ngắn dưới 12 tháng, VietinBank hiện đang niêm yết cao hơn 0,1%/năm hoặc ở mức tương
đương các NHTM quốc doanh. Với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, VietinBank đang niêm yết ở mức 5,6%/năm với
KHCN, cao hơn 0,1%/năm so với 03 ngân hàng còn lại trong nhóm.
Trong tháng 05/2022, mặt bằng LSHĐ kỳ hạn của một số NHTMCP điều chỉnh tăng nhẹ. Riêng kỳ hạn
6 tháng, để LSHĐ không chênh quá nhiều so với kỳ hạn 12M thì mức LSHĐ cho kỳ hạn này của khối các
NHTMCP áp dụng cao hơn 0,5-1,0%/năm so với các NHTM Nhà nước.
Sang tháng 06/2022, VietinBank dự kiến tiếp tục duy trì mức LSHĐ niêm yết như hiện nay và xem xét điều
chỉnh phù hợp nếu cần thiết, đảm bảo phù hợp với mặt bằng LSHĐ trên thị trường và tình hình cân đối vốn
của VietinBank.
Chương trình ưu đãi LSHĐ dành cho KHCN
Chính sách ưu đãi cộng lãi suất 0.3%-0.4%/năm cho KHCN gửi tiết kiệm online trên kênh ipay/ATM VietinBank.
Các chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất cho vay (LSCV) của VietinBank
ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (KHDN)

→ Ngắn hạn
• Chương trình Đồng hành cùng KHDN: LSCV ưu
đãi đối với VND từ 5,5%/năm, đối với USD từ
2,7%/năm (tùy theo khách hàng và thời hạn vay)
→ Trung dài hạn
• Chương trình ưu đãi TDH VND lãi suất cố định với
LSCV ưu đãi từ 6,8%/năm.
• Chương trình ưu đãi TDH dành riêng cho KHDN
VVN với mức LSCV từ 6,8%/năm.
• Gói ưu đãi dành cho KHDN VVN đầu tư nhà
xưởng xây sẵn cho thuê trong khu công nghiệp
quy mô 3.000 tỷ đồng: LSCV ưu đãi trong năm
đầu từ 8,0%/năm và biên độ ưu đãi các năm
sau từ 3,2%/năm.
• Gói ưu đãi dành cho KHDN đầu tư bất động sản
khu công nghiệp quy mô 5.000 tỷ đồng: LSCV ưu
đãi trong năm đầu từ 7,8%/năm, biên độ ưu đãi
các năm sau từ 3,2%/năm.
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• Gói ưu đãi cho vay đầu tư xây dựng trang trại/trại
chăn nuôi theo mô hình 3F (Feed-Farm-Food), quy
mô 5.000 tỷ đồng, lãi suất năm đầu từ 8,0%/năm,
biên độ ưu đãi các năm sau từ 3,2%/năm
→ Chính sách hỗ trợ KHDN bị ảnh hưởng bởi dịch
COVID-19 (hiệu lực đến 30/06/2022)
• Chính sách hỗ trợ về LSCV ngắn hạn và trung dài
hạn tới 0,5%/năm
• Chính sách ưu đãi phí TTQT&TTTM, phí dịch vụ
VietinBank eFAST – gói tài chính, phí chuyển tiền
VND trong nước ngoài hệ thống
• Hướng dẫn giao dịch qua kênh ngân hàng điện
tử eFAST/Fax/Email trong giai đoạn dịch bệnh
diễn biến phức tạp

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG BÁN LẺ

→ Chương trình Vay ưu đãi - Lãi tri ân: Khách hàng
lựa chọn một trong hai chính sách sau:
• Gói 1 : dành cho KH tham gia bảo hiểm VBI hoặc
Manulife, LSCV chỉ từ 5,3% đối với khoản vay
ngắn hạn và 7,2% đối với khoản vay trung dài
hạn (tùy thời hạn ưu đãi và thời gian vay)
• Gói 2: dành cho KH không tham gia bảo hiểm,
lãi suất cho vay chỉ từ 5,8% đối với khoản vay
ngắn hạn và 7,7% đối với khoản vay trung dài
hạn (tùy thời hạn ưu đãi và thời gian vay)
• Thời gian triển khai đến hết ngày 31/01/2023.
→ Chính sách hỗ trợ giảm LSCV cho các đối tượng
khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19:
• Chính sách hỗ trợ về LSCV (ngắn hạn và trung
dài hạn) với mức giảm lãi suất tối đa 0,5%/năm.
• Chính sách hỗ trợ số tiền thu hồi ưu đãi lãi suất
và/hoặc phí trả nợ trước hạn trong trường hợp
khách hàng nỗ lực thu xếp dòng tiền để trả nợ
trước hạn cho VietinBank.

CẬP NHẬT MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Tình hình kinh tế vĩ mô
KINH TẾ VĨ MÔ THÁNG 5/2022: SẢN XUẤT
CÔNG NGHIỆP TIẾP TỤC PHỤC HỒI, XUẤT
NHẬP KHẨU CÓ DẤU HIỆU CHỮNG LẠI
Sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5/2022 tiếp tục
xu hướng phục hồi, ước tính tăng 4% so với tháng
trước và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước do
dịch Covid-19 được kiểm soát, các doanh nghiệp
đã thích ứng với bối cảnh mới, khắc phục khó khăn
để phục hồi và mở rộng sản xuất kinh doanh. Tính
chung 5 tháng đầu năm 2022, IIP ước tính tăng 8,3%
so với cùng kỳ năm trước, ngành chế biến chế tạo
vẫn là động lực tăng trưởng.
Về hoạt động thương mại, tổng kim ngạch xuất,
nhập khẩu hàng hóa trong tháng 5 ước đạt 62,69 tỷ
USD, giảm 4,7% so với tháng trước, số liệu tính chung
5 tháng đầu năm 2022 đạt 305,1 tỷ USD, tăng 15,6%
so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng
hóa 5 tháng đầu năm ước tính xuất siêu 516 triệu
USD.
Về đầu tư, tính chung 5 tháng đầu năm 2022, vốn
đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước
đạt 147,8 nghìn tỷ đồng, bằng 27,7% kế hoạch năm.
Trong khi đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực
hiện tại Việt Nam 5 tháng đầu năm 2022 ước tính
đạt 7,71 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước.
Thu chi ngân sách nhà nước ước bội thu khoảng
217,3 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 42 nghìn tỷ đồng so
với thống kê cùng kỳ của tháng liền kề.
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Về chỉ số giá tiêu dùng (CPI), CPI tháng 5/2022 tăng
0,38% so với tháng trước; tăng 2,48% so với tháng
12/2021 và tăng 2,86% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng cục Thống kê cho biết, giá xăng dầu trong
nước tăng theo giá thế giới, bên cạnh giá lương
thực, thực phẩm, giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng
thiết yếu tăng theo giá nguyên nhiên vật liệu đầu
vào là những nguyên nhân chủ yếu làm CPI tháng
5 tăng.
Trên thị trường tài chính, diễn biến tỷ giá tại các
Ngân hàng thương mại (NHTM) ghi nhận sự tăng
mạnh trong những ngày gần đây, nguyên nhân chủ
yếu diễn biến mạnh lên của đồng USD từ đầu năm
2022. Đồng USD trên thị trường thế giới tăng sau
khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nâng lãi
suất 0,5 điểm phần trăm vào ngày 4/5/2022. Tính
đến ngày 25/5/2022, chỉ số đồng USD (DXY) trên
thị trường quốc tế đạt mức 103,53 điểm, tăng 2,78
điểm so với tháng trước. Lãi suất liên ngân hàng
đặc biệt kỳ hạn ON có xu hưởng giảm trong tháng
cho thấy thanh khoản hệ thống được cải thiện. Tại
ngày 26/05 lãi suất kỳ hạn ON-1M ở mức 0.84-2.12%,
kỳ hạn ON giảm khoảng 60 điểm so với cuối tháng
trước. Tăng trưởng tín dụng đến 27/5 ước đạt 7,75%
so với cuối năm 2021, tăng gấp đôi so với cùng kỳ
năm trước.

CẬP NHẬT MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Cập nhật ngành kinh tế

XĂNG DẦU
Giá dầu thế giới giảm so với đỉnh tuy nhiên vẫn
đang ở mức cao
Theo cập nhật mới nhất của Trading Economy, giá
dầu thế giới ngày 24/05/2022 đang vào mức 109.6
USD/thùng. Giá này đã giảm khoảng 9% so với lần
giá dầu thế giới đạt đỉnh ở mức 119,3 USD/thùng
ngày 08/03/2022. Cập nhật gần nhất về giá xăng
trung bình thế giới đạt 1,36 USD/lít vào 16/05/2022,
trong đó rẻ nhất là Venezuela với 0.022 USD/ lít và
đắt nhất tại Hong Kong (Trung Quốc) khi giá mỗi lít
xăng đạt 2,897 USD.
Giá xăng trong nước tăng lập đỉnh mới
Từ 0h sáng ngày 23/05/2022, giá xăng ở Việt Nam
đã có đợt điều chỉnh tăng lần thứ 9 từ đầu năm đến
nay. Tuy trong 5 tháng vừa qua cũng có 3 đợt điều
chỉnh giảm, nhưng giá xăng vẫn chốt hạ ở mức cao,
trung bình hơn 30.000 đồng/lít. Giá các mặt hàng
xăng phổ biến như RON 95-V, RON 95-III, E5 RON
92-II tại vùng 1 lần lượt là 31.250 đồng/lít, 30.265
đồng/lít, 29.630 đồng/lít. Giá sẽ cao hơn khoảng
600 đồng/lít tại vùng 2.
Hệ quả
Giá xăng dầu tăng, có thể đẩy lạm phát tăng cao
và ảnh hưởng dây chuyền đến các ngành kinh
tế, tăng trưởng kinh tế có thể giảm tốc. Theo các
chuyên gia nhận định, xăng dầu cứ tăng 10% thì làm
cho lạm phát tăng 0,36 điểm phần trăm và kịch bản
tăng trưởng kinh tế giảm 0,5 điểm phần trăm.
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Đặc biệt, giá xăng dầu tăng có tác động rất mạnh
tới các ngành sử dụng nhiều xăng dầu như: đánh bắt
thuỷ sản, vận tải hàng hoá và hành khách đường
bộ, đường thuỷ và đường hàng không. Bên cạnh
tác động trực tiếp làm tăng giá thành sản phẩm,
giá xăng dầu tăng còn làm tăng giá các nguyên
liệu đầu vào khác như phân bón, thức ăn chăn nuôi,
vật liệu xây dựng, ảnh hưởng đến các loại hàng hoá
trong khâu lưu thông, tạo áp lực lên lạm phát, giảm
sức cạnh tranh của hàng hoá sản xuất trong nước,
tác động xấu đến tăng trưởng kinh tế.

BẤT ĐỘNG SẢN
Chính phủ, NHNN đã có những chỉ đạo sát sao về
tăng cường quản lý, giám sát đối với lĩnh vực bất
động sản (BĐS)
Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và NHNN – kiểm

soát tín dụng BĐS (công điện số 304/CĐ-TTg của
TTCP; chỉ thị 01/CT-NHNN, công văn 8872/NHNNTTGSNH, công văn 1976/NHNN-TTGSNH của NHNN):
yêu cầu các ngân hàng kiểm soát chặt chẽ dòng
vốn tín dụng vào lĩnh vực BĐS (đặc biệt với các
đối tượng kinh doanh/đầu cơ BĐS, các dự án BĐS
có khả năng thanh khoản, hiệu quả đầu tư không
cao); tăng cường kiểm soát với khách hàng vay
vốn tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, đầu tư
trái phiếu doanh nghiệp với mục đích liên quan đến
kinh doanh BĐS; đồng thời, tăng cường công tác
định giá TSBĐ đối với các tài sản là quyền sử dụng
đất, tài sản gắn liền với đất, đặc biệt tại các địa
phương, khu vực có hiện tượng sốt đất.
Cơ quan Nhà nước đã có nhiều động thái để kiểm
soát chặt chẽ thị trường bất động sản đang tăng
nóng.
1.

Tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động
chuyển nhượng BĐS nhằm kiểm soát, giảm thiểu
tình trạng kê khai hai giá trong hợp đồng mua
bán BĐS (giá bán cao nhưng trên hợp đồng ghi
giá thấp) để trốn thuế: công văn 14257/BTC-VP
của Bộ tài chính, công văn 52/TCT-TTKT của
Tổng cục thuế, văn bản 653/STP-BTTP của Sở
tư pháp.

2. Tạm dừng tiếp nhận các hồ sơ chia tách thửa
và tăng cường công tác quản lý đối với các hồ
sơ đã được phê duyệt chia tách thửa tại một
số địa phương (Bình Phước, Hà Nội, Khánh Hòa,
Lâm Đồng) nhằm giảm thiểu tình trạng người
dân gom đất để phân lô, tách thửa, thổi giá cao
gây bất ổn cho thị trường BĐS.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia nhận định, các động
thái này chỉ mang mục đích giảm nhiệt thị trường,
không kiềm chế hay cấm các hoạt động của thị
trường; theo đó, thị trường BĐS dự báo vẫn đang
trong chu kỳ tăng trưởng bởi 1 số nguyên nhân:
1.

Hiện đang là giai đoạn đầu kỳ quy hoạch cho
thập niên tiếp theo (từ năm 2021 đến năm 2030)
với hàng loạt các đề xuất mới về phát triển đô
thị, dự án mới; định hướng đẩy mạnh đầu tư
công của Chính phủ để phát triển hoàn thiện hạ
tầng giao thông là động lực giúp thúc đẩy thị
trường BĐS tăng trưởng phát triển.

2. Kinh doanh BĐS là kênh đầu tư quen thuộc với
người dân.
3. Thị trường vẫn phát sinh nhiều hoạt động trục
lợi của giới đầu cơ tác động vào thị trường BĐS
thông qua việc tung tin thất thiệt, không trung
thực về thị trường để lừa người tham gia mua
đất; hoặc ở phạm vi lớn hơn là tìm cách kích
tăng giá BĐS (như sự kiện đấu giá đất tại Thủ
Thiêm) hay đẩy giá cao tại các dự án BĐS hiện
hữu sẽ được kiểm soát thông qua điều tiết chính
sách để hạn chế “lách” chính sách thuế, kiểm
soát dòng tiền.
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