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LỜI NÓI ĐẦU

04.38746314 04.38746316

THƯ 
BAN BIÊN TẬP



 Ấn tượng trước vẻ đẹp của thành phố Xanh Ecopark, 
Giáo sư Vũ Khiêu đã viết tặng Ecopark câu đối cũng như gửi sự tin 
tưởng vào bàn tay và khối óc của những người đang ngày đêm cần 

mẫn dựng xây nơi đây.
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TIÊU ĐIỂM
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A

MỖI LẦN 
TỚI THĂM ĐỀU ẤN 

TƯỢNG VỚI ECOPARK
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C

XÂY DỰNG MỘT 

CỘNG ĐỒNG NHÂN VĂN

Kinh doanh bất động sản không chỉ bán chỗ ở mà còn phải nỗ lực tạo lập môi 
trường sống hoàn hảo. Đó là triết lý mà ông Đào Ngọc Thanh TGĐ Vihajico chia 

sẻ cùng độc giả Tạp chí Ecolife nhân dịp xuân năm mới.

TIÊU ĐIỂM
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ECOPARK VÀ 

NHỮNG DẤU ẤN 

NĂM 2014
Không chỉ nỗ lực để hoàn 

thiện những tiện ích phục vụ 
cho cộng đồng dân cư về giải 
trí, giáo dục, dịch vụ tiện ích, 

Ecopark còn rất quan tâm đến 
giá trị nhân văn, sự phát triển 
bền vững của một khu đô thị 

hàng đầu ở Việt Nam. 

DẤU ẤN
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DẤU ẤN
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CỘNG ĐỒNG
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G

NƠI ĐÁNG SỐNG

Tình cờ có dịp trò chuyện với những nhân sĩ Hà thành vào đúng dịp đầu năm  
trong không gian xanh của Ecopark mới thấy, điều thú vị là dường như không gian 
sống mới cũng đã mang lại những nét tươi mới cho cuộc sống vốn đã rất thi vị của 

những người nghệ sĩ.    
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ĐAM MÊ TỪNG 

MỦI KIM, 

SỢI CHỈ

 Nhà thiết kế thời trang Thúy An tâm sự rất thật: “Tôi yêu nghề thời 
trang từ bé, nếu không làm nghề này tôi cũng không biết mình phải 

chọn nghề nào cho phù hợp hơn nữa”

NGƯỜI ECO
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THIÊN 

NHIÊN LÀ 

VÔ GIÁ
Mỗi sớm mai thức 
dậy, có khi nào bạn 
mơ thấy mình trong 
căn phòng yên tĩnh, 
với những ô cửa sổ 
mở rộng đón ánh 

nắng mặt trời? Bên 
ngoài, vườn cây 

xanh rì rào trong 
gió, có tiếng chim 

lảnh lót nơi bậu cửa 
và một mùi hương 
hoa không tên len 

lỏi khắp không gian.

KHOẢNG KHẮC
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KHOẢNG KHẮC
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ĐẦU TƯ

Sau thời gian dài thảo luận, luật nhà ở sửa đổi đã nhận 
được sự đồng thuận từ tất cả các cấp ban ngành của 
chính phủ và cả sự ủng hộ từ phía thị trường bất động 
sản tại Việt Nam. Khi được chính thức áp dụng vào 
tháng 7/2015 tới đây, luật này sẽ cho phép người nước 
ngoài sở hữu hoặc cho thuê tối đa 30%  căn hộ trong 
một tòa tháp chung cư hoặc tối đa 250 biệt thự /nhà 
liền kề. Đồng thời luật cũng cho phép người nước ngoài 
được đăng ký sở hữu bất động sản trong vòng 50 năm, 
đồng nghĩa với việc họ có quyền lợi như công dân Việt 
Nam trong việc cho thuê lại, thế chấp, chuyển nhượng, 
hoặc thừa kế. 

Những sửa đổi này đi theo định hướng chung của việc 
cải cách luật pháp điều chỉnh nhiều lĩnh vực khác nhau 
và được thông qua vào đúng thời điểm thời điểm các 
nhà đầu tư nước ngoài bày tỏ sự quan tâm đặc biệt với 
các bất động sản của Việt Nam. Những thay đổi nhanh 
chóng của hệ thống pháp luật đang đang tạo ra tính 
chắc chắn hơn nữa trong hoạt động kinh doanh cũng 
như môi trườngtài chính cạnh tranh và lành mạnh hơn. 
Năm 2008, Quốc hội đã thông qua chương trình thí 
điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại 
Việt Nam, tuy nhiên chương trình này đã không thành 
công. Tính đến quý 2/ 2013, chỉ có 126 trường hợp cá 
nhân và doanh nghiệp nước ngoài, trong đó 108 trường 
hợp là cá nhân, đã mua bất động sản trong khuôn khổ 
chương trình này. Tính đến năm 2013 có khoảng 74,000 
người nước ngoài cư trú tại Việt Nam. 

Luật sửa đổi gần đây cũng đi theo hướng nới lỏng 
quyền sở hữu bất động sản ở Việt Nam cho những 
người Việt Nam ở nước ngoài (Việt Kiều). Người Việt 
Nam ở nước ngoài giờ đây có quyền sở hữu bất động 
sản tại Việt Nam không hạn chế. Việt Nam là một trong 
10 quốc gia nhận kiều hối chuyển về nhiều nhất. Trong 
năm 2013, lượng kiều hối chuyển về đã tăng 10% so với 
năm trước,  lên tới 11 tỉ USD. Một lượng đáng kể kiều 
hối này có thể đổ vào lĩnh vực bất động sản. Một báo 
cáo gần đây (của CIEM & Western Union, 2014) đã chỉ 
ra rằng 17% lượng kiều hối này, tương đương với 2 tỷ 
USD, sẽ  chảy vào bất động sản. CIEM cho rằng với 
khoảng 8%  của GDP, đây là một đóng góp đáng kể với 
nền kinh tế. 

Quyền sở hữu của người nước ngoài giờ đây sẽ được mở 
rộng phạm vi, cho phép họ “sử dụng” linh hoạt trong 
thực tế với các lựa chọn: cho thuê, thế chấp, trao đổi 
mua bán hoặc thừa kế. Từ đó môi trường mua bán 
trong nước hứa hẹn được mở rộng hơn. Điều này cũng 
sẽ góp phần tăng tính thanh khoản cho thị trường nhà 

ở vốn đang có dấu hiệu phục hồi trên cả nước.

Tại sao thị trường nhà ở lại lại có tầm quan trọng đến 
vậy? Thị trường nhà ở được xem là “buồng động cơ” của 
nền kinh tế. Thị trường này là nơi lưu trữ của cải của 
quốc gia, tác động trực tiếp lên thị trường lao động và 
ảnh hưởng tới tiêu dùng. Thông qua những chính sách 
tiền tệ, lãi suất, chính phủ có thể điều chỉnh trực tiếp 
nền kinh tế. Ngược lại, đầu tư nước ngoài cũng hết sức 
quan trọng vì nó mang đến nguồn cung dồi dào để đủ 
sức đáp ứng nguồn cầu nước ngoài gia tăng. Với tính 
cạnh tranh cao trong khu vực, bất kì chính sách hỗ trợ 
nguồn vốn đều được xem là cần thiết. 

CẠNH TRANH TRONG KHU VỰC
Luật sửa đổi đã góp phần nâng sức cạnh tranh của thị 
trường bất động sản Việt Nam trong khu vực. Bảng dưới 
đây sẽ tóm tắt các điểm chính về quyền sở hữu bất động 
sản của các quốc gia trong khu vực. 

Luật sửa đổi đã cho phép các nhà đầu tư với “khả năng 
nhập cảnh hợp pháp” sở hữu đa dạng loại hình bất động 
sản thuộc thị trường mới nổi giàu tiềm năng phát triển 
với cấu trúc hoàn thiện. Theo số liệu về lợi tức cho thuê 
tại một số các thành phố được thể hiện ở bảng dưới đây, 
có thể thấy Việt Nam là nơi mang lại lợi nhuận khá cao. 
Nếu tính đến tiềm năng tăng trưởng của đầu vào thì có 
thể thấy tổng lợi nhuận thu lại là rất hấp dẫn.
 

Tokyo 4,6%

London 4.0%

Singapore 3.9%

Mumbai 3.3%

Hong Kong 2.7%

Thượng Hải 2.3%

Moscow 5.8%

New York 5.7%

Dubai 5.5%

Paris 5.0%

Sydney 4.8%

Việt Nam 6.0%

THỐNG KÊ LỢI NHUẬN CHO THUÊ TOÀN CẦU

LUẬT NHÀ Ở SỬA ĐỔI 
MỞ RỘNG QUYỀN SỞ HỮU NHÀ
CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
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“THỊ THỰC ƯU ĐÃI”
Quy định “Nhập cảnh hợp pháp” của luật sửa đổi mở ra 
cơ hội cho người nước ngoài đầu tư vào thị trường nhà 
ở Việt Nam ở mức tối thiểu nào đó có được “thị thực ưu 
đãi” kèm theo nhiều hình thức định cư lâu dài tại đây. 
Trong phạm vi quy định về “thị thực ưu đãi” thường có 
các quy định bảo trợ cho nguồn cung. Ví dụ: người nước 
ngoài chỉ được mua sản phẩm mới, không được phép 
bán lại trong một khoảng thời gian nhất định, đảm bảo 
quy định bình đẳng với người mua là người Việt Nam.  

VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH
Bộ luật cũng cho phép người nước ngoài “chi trả cho 
bất động sản thông qua một tổ chức tài chính làm việc 
tại Việt Nam”. Trong bối cảnh ngành ngân hàng bán lẻ 
của Việt Nam đang phát triển và ngày càng trở nên 
cạnh tranh, thì điều này sẽ giúp cho người nước ngoài 
tiếp cận dễ dàng hơn với các giải pháp tài chính hỗ trợ 
mua nhà. 

Tuy nhiên có hai vấn đề cần được xem xét liên quan 
đến các khoản vay này; Thứ nhất là quy định của Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam về đầu tư nước ngoài của các 
cá nhân; Thứ hai là thời gian khoản nợ này phải đi liền 
với thời hạn của visa, thường là hai năm.

SỐ LIỆU LIÊN QUAN
Việt Nam đang có cấu trúc dân số vàng hứa hẹn hỗ trợ 
cho sự phát triển của thị trường nhà ở trong tương lai. 
Quy mô hộ gia đình là khoảng 4,1 người/căn nhà hiện 
nay nằm trong mức cao nhất của khu vực. Mức này ở 
các nước phát triển thường ở mức 2,6 người/ căn nhà. 
Dân số Việt Nam vào khoảng 90 triệu người nhưng tỉ lệ 
đô thị hóa lại khá cao, vào khoảng 3,03%.

Hiện nay, nguồn cung tương lai ở cả Hà Nội và Tp. HCM 
tính đến năm 2017 sẽ có thể cung ứng khoảng 100.000 
chỗ ở. Do đó, nhu cầu nhà ở hàng năm ở cả hai thành 
phố này vẫn còn là rất lớn. Khi tỉ lệ người/căn nhà giảm 
đi thì số lượng nhà sẽ tăng lên, kết hợp với tỉ lệ đô thị 
hóa ngày một gia tăng thì đây chính là nền tảng cho sự 
phát triển của thị trường nhà ở. Kể cả nếu hai biến số 

trên đây có thay đổi thì có thể nhận thấy, lượng cung 
thực ra cũng không ở mức quá dồi dào. Nguồn cầu thực 
vẫn tồn tại và được duy trì ở mức khá cao.
Tỉ lệ sở hữu của người nước ngoài của các nền kinh tế 
phát triển thường dao động từ 5% đến 10% trong tất cả 
các giao dịch bất động sản.

     Ở Hà Nội và Tp. HCM, hàng năm có 35.000 giao dịch 
sơ cấp. Giả sử tỉ lệ sở hữu của người nước ngoài là 5% 
thì sẽ tương đương với hàng năm có khoảng 1.750 người 
nước ngoài mua nhà. Trong khi đó, nếu đối chiếu với 
MMSH thì MMSH sẽ có khoảng 3.000 người nước ngoài 
mua nhà mỗi năm.

     Giả sử giá trung bình khoảng 120.000 USD mỗi giao 
dịch thì mỗi năm doanh thu rơi vào khoảng 210 triệu 
USD. Nếu trung bình các chi phí đóng thuế, thủ tục rơi 
vào khoảng 1.500 USD mỗi giao dịch thì tổng thu rơi vào 
khoảng 2,6 triệu USD mỗi năm.

    Việc người nước ngoài tham gia mua bất động sản 
không khiến cho mức giá trên thị trường thay đổi nhưng 
có thể góp phần nâng cao tỉ lệ hấp thụ sản phẩm và tính 
thanh khoản. Do đó sẽ góp phần phát triển thị trường 
nhà ở Việt Nam. 

Quốc gia Thời hạn 

Campuchia 50 năm 

Hong Kong 50 năm 

Indonesia 25 năm 

Nhật Bản Toàn quyền sử dụng hợp phát 

Malaysia 99 năm 

Philippines 50 năm 

Singapore 99 năm 

Đài Loan 20 năm 

Thái Lan 30 năm  

Việt Nam 50 năm 

Loại hình

Căn hộ trung cấp và căn hộ cao cấp

Bất động sản thương mại & nhà ở

Bất động sản thương mại & nhà ở với quyền sử dụng

Bất động sản thương mại & nhà ở

Bất động sản thương mại, nhà ở & đất 

Đất, bất động sản thương mại & nhà ở

Tài sản nhà ở không hạn chế

Nhà và đất 

Tất cả các loại đất hoặc tòa nhà

Căn hộ, nhà liền kề và biệt thự

QUYỀN SỞ HỮU CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRONG KHU VỰC

Thông tin liên hệ:

Phó Giám Đốc Điều hành
ĐT:      +84 (0) 933 276 663
Email: 

Báo cáo này do công ty Savills thực hiện chỉ để cung cấp thông tin. Mặc 
dù đã rất cẩn trọng khi thực hiện báo cáo, các thông tin có thể thay đổi 
và không được cấu thành một phần hay toàn bộ đề xuất hoặc hợp 
đồng nào; các bên liên quan không nên phụ thuộc vào các thông tin 
được trình bày mà cần tự mình kiểm chứng tính chính xác. Không có 
bất kỳ nhân viên hoặc giám đốc công ty có quyền đại diện hoặc bảo 
đảm những thông tin liên quan đến báo cáo này, và Savills không chịu 
trách nhiệm cho bất kỳ điều gì hoặc bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ 
việc sử dụng bất kỳ phần nào của báo cáo. Bản báo cáo này không 
được quyền sao chép lại toàn bộ hay một phần dưới mọi hình thức nếu 
không được sự đồng ý bằng văn bản của Savills. © Savills Việt Nam 
2015  
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T

TÒ MÒ TẤT 

CẢ MỌI THỨ, 

HỎI NGAY 

KHI CÓ THỂ

Đó là lời miêu tả từ mẹ và bạn bè về Phạm Châu Anh – 12 tuổi, cư dân phố Trúc Ecopark, 
Huy chương Đồng kỳ thi Toán và Khoa học Quốc tế IMSO 2014.  

CƯ DÂN TÍ HON
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NHỮNG 

BỤI VÀNG 

KÝ ỨC

22
NHỊP SỐNG CƯ DÂN
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Cách đây vài ngày, khi Thư viện cộng đồng Ecopark khởi động phong trào quyên 
góp sách, chúng tôi được trải nghiệm những khoảnh khắc rất cảm động: rất nhiều 
cuốn sách quý từ tủ sách cá nhân các gia đình được mang đến, đứng dựa lưng vào 
nhau trên giá gỗ mới. Hình ảnh đó làm dấy lên một niềm vui âm thầm nhưng 
không kém phần rộn ràng trong lòng những người mê sách từ nhỏ như chúng tôi.
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GIÁO DỤC



Key Plan
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THIẾT KẾ ẤN 

TƯỢNG CỦA CÁC 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TẠI ECOPARK

Cùng với việc vận hành tốt hệ thống trường 
học các cấp hiện có, Ecopark ngày càng khẳng 
định sự đầu tư bài bản cho giáo dục bằng việc 
thành công trong thu hút đầu tư nước ngoài ở 

lĩnh vực giáo dục đại học
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GIÁ TRỊ VƯỢT 

TRỘI CỦA 

PARK RIVER

SẢN PHẨM MỚI
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NƠI HỘI TỤ PHONG CÁCH SỐNG TRUYỀN THỐNG VÀ ĐƯƠNG ĐẠI

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI

PARK RIVER

SẢN PHẨM MỚI





PARK RIVER 
NHÀ PHỐ LIỀN KỀ

TỰ DO KHOÁNG ĐẠT VÀ LÃNG MẠN 
ĐẾN TỪNG CHI TIẾT

SẢN PHẨM MỚI





THOÁT HIỂM KHI XẢY 

RA HỎA HOẠN Ở NHÀ 

CAO TẦNG

Đối với những đô thị mới, có nhiều khu nhà 
cao tầng, việc đảm bảo an toàn phòng cháy/
chữa cháy là một yêu cầu hết sức quan trọng. 
Định kỳ hàng Quý, khu đô thị Ecopark đều 

đặn thực hiện các chương trình diễn tập 
PCCC để trang bị những kĩ năng cần thiết 
tới nhân viên của tòa nhà và mỗi cư dân. 

Tạp chí Ecolife số này xin trang bị cho độc 
giả và cư dân một số kỹ năng thoát hiểm khi 

xảy ra hỏa hoạn ở nhà cao tầng.

KỸ NĂNG SỐNG
32



33

N



34



35
VĂN HÓA



GÀ
TỤC CÚNG 

TRONG NGÀY LỄ, TẾT

VĂN HÓA
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Một tập tục lâu đời không thể thiếu trong đời sống người Việt từ 
cổ chí kim, đó là việc cúng gà mỗi dịp lễ, tết.
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NHÀ THÔNG MINH VÀ
XU HƯỚNG NỘI THẤT MỚI 2015
Năm 2015 có thể được xem là năm mà xu hướng công nghệ nhà thông minh 
đang dần trở thành tiêu chuẩn của nhà ở hiện đại và đẳng cấp. Tạp chí Ecolife 
số này xin giới thiệu mẫu hình nhà liền kế Phố Cúc tại Ecopark như một gợi ý.
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MÓN NGON 

NGÀY TẾT: 

GÀ LÊN MÂM VÀ NIỀM 

VUI SUM HỌP

Vị chua ngọt của gia vị đường, chanh, mùi thơm mát của rau răm và hành tây quyện 
cùng chút cay nồng của ớt Quảng trộn cùng loại thịt gà ngon thượng hạng khiến 
món Gà Lên Mâm ở  nhà hàng Cây Cau trở thành sự lựa chọn của nhiều gia đình 

trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới gần.

VÀO BẾP
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Đừng hẹn thế - chiều nay anh về phố 
Những hàng cây lá đã úa lâu rồi 
Tháng ba xanh như là thư tình tự 
Đêm giao thừa sương đậu khẽ làn môi 

 Đừng hẹn nữa - ngày mai anh về phố 
 Hoa xưa mong manh trắng xoá vỉa hè 
 Đường ra sân bay mắt em nhoà mưa bụi 
 Khúc du ca buồn anh có còn nghe 

Ai chẳng biết người là tình thứ nhất 
Một môi hôn nhớ đến cả một trời 
Ai chẳng có một thời yêu ngây dại 
Lỡ quay đầu lại, chỉ xót xa thôi... 

 Đừng hẹn nữa, đừng hẹn em và phố 
 Điện thoại reo chuông, chuông cứ đổ liên hồi 
 Ở nơi rất xa, em nằm nghe im lặng 
 Tim đập dồn nghe yêu dấu dần trôi 

Chiều nay một mình, em theo buồn xuống phố 
Phố nơi đây - người ta gọi là đường 
Phương Nam nắng gió, hoa mai đang nở 
Em nhặt cánh tình đan mãi nhớ thương 

 Anh có thấy xuân đang về ngoài đó 
 Em ngày xưa, cũng tha thiết như người 
 Bao tháng năm ta đã xa nhau vậy 
 Ai quên được tình ngày mới hai mươi... 

Đừng hẹn nữa, chiều nay em về phố. 
Đừng đón đưa, cho tim nhói thêm nhiều 
Em đã quen một mình với gió bụi 
Đừng nhìn em như thế... anh yêu...  

ĐỪNG HẸN

THƠ
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