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Số: 1934/VPCP-CN 
V/v Hội nghị trực tuyến toàn quốc 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về                

cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy thị 

trường bất động sản phát triển                   

ổn định, lành mạnh. 

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2020 

      Kính gửi:  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Về kiến nghị của Bộ Xây dựng (Công văn số 985/BXD-QLN ngày 09 

tháng 3 năm 2020) về Hội nghị trực tuyến toàn quốc về việc tháo gỡ khó khăn,                

vướng mắc về cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản                 

phát triển ổn định, lành mạnh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Xây dựng về việc chưa tổ chức “Hội nghị 

trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy thị trường  

bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh” vào thời điểm này; trong đó về                      

tồn đọng vốn bất động sản, Bộ Xây dựng nghiên cứu, đề xuất, xử lý có hiệu quả, 

an toàn cho nền kinh tế và bảo đảm hiệu quả cho doanh nghiệp. 

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt 

việc thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2019 về một số             

giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh,              

Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt Đề án An ninh kinh tế trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động 

sản đảm bảo an sinh xã hội và Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 

của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, trong đó               

xác định việc phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân là một                

nhiệm vụ chính trị, trong đó chính quyền địa phương là cấp quyết định sự                

thành công của chương trình phát triển nhà ở xã hội, nhằm hoàn thành cơ bản                

các mục tiêu về phát triển nhà ở xã hội đã được đề ra trong Chiến lược phát triển 

nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 

3. Về giải pháp để đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội (đặc biệt là việc bố trí 

nguồn vốn cho vay đối với nhà ở xã hội), giao Bộ Xây dựng có báo cáo cụ thể 

trong Phiên họp thường kỳ của Chính phủ trong tháng 3 năm 2020. 

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ,  

  PTTg Trịnh Đình Dũng; 

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, 

  các Vụ: TH, NN, KTTH, KGVX; 

- Lưu: Văn thư, CN (3b). HVQP 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

 

  Mai Tiến Dũng 
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