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THƯ NGỎ

Trong suốt thời gian công tác tại cơ quan nhà
nước tôi đã gắn bó nhiều với việc phát triển
BĐSDL cho việc khảo sát rất nhiều nơi tại Việt
Nam liên quan đến việc phát triển BĐSDL cũng
như học hỏi kinh nghiệm tại nhiều nước có thế
mạnh về du lịch trên khắp thế giới, trao đổi với
các nhà đầu tư, các tổ chức, tôi nhận thấy Việt
Nam có tiềm năng lớn cho việc phát triển
BĐSDL được các nhà đàu tư quốc tế quan tâm,
tôi có niềm tin mãnh liệt rằng đây là lĩnh vực
trọng điểm phát triển của Việt Nam trong thời
gian sắp tới.

Hội Bất Động Sản Du Lịch Việt Nam (VnTPA)
đã qua những nhiệm kỳ đầy khó khăn và thách
thức, do tác động suy thoái của nền kinh tế thế
giới và trong nước. Nhưng Hội đã kiên định với
tôn chỉ mục đích của mình, nắm bắt cơ hội và có
hàng trăm hoạt động khắp cả nước cũng như
nước ngoài, mang lại nhiều kết quả thiết thực
cho ngành và hội viên, tạo nền móng quan trọng
cho hoạt động của Hội trong thời gian tới, đóng
góp tích cực cho sự phát triển kinh tế du lịch và
kinh tế của đất nước.

Rất mong các Anh/Chị hoạt động trong lĩnh vực
BĐSDL và các lĩnh vực khác có liên quan tham
gia, đóng góp, hỗ trợ cho Hội về vật chất và tinh
thần để Hội hoạt động đạt hiệu quả thiết thực
hơn nhằm giúp các doanh nghiệp có nhiều cơ
hội mở rộng và phát triển.

Ông Bùi Ngọc Sương
Chủ tịch
Nguyên CT UBND tỉnh Kiên Giang
Nguyên Phó trưởng BCĐ Tây Nam Bộ

Các nhà đầu tư phải mất bao lâu để tìm kiếm và
lựa chọn được một dự án BĐS DL? Phải mất
bao lâu để hoàn thành xong thủ tục đầu tư?
Phải mất bao nhiêu thời gian và tốn bao nhiêu
chi phí để tìm hiểu và tiếp cận được các dự án?
Qui trình thủ tụ là gì? Cách triển khai cụ thể?
Các rủi ro là gì? Các cơ hội gì? Dự án ở đâu?
Triển khai như thế nào? Làm thế nào để giảm
thiểu các rủi ro cho các doanh nghiệp?v.v..

Xuất phát điểm của Hội Bất Động Sản Du lịch
Việt Nam (VnTPA) là từ nhu cầu thực tế, từ trăn
trở về những khó khăn cần được giải quyết, từ ý
thức trách nhiệm và nguyên vọng của nhà đầu
tư, nhà kinh doanh. VnTPA thật sự đã trở thành
điểm đến tin cậy, là trung tâm truyền tải thông
điệp rõ nét nhất về thị trường kinh doanh tại Việt
Nam đến các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.
VnTPA đạt được thành công là khi tất cả chúng
ta, lãnh đạo địa phương, các nhà quản lý hành
chánh, những nhà đầu tư, những nhà kinh
doanh, những nhà tư vấn, những tổ chức, hiệp
hội cùng chung tiếng nói, cùng chung quyết
taam, cùng chung nổ lực để khắc phục khó
khăn, bản lĩnh và chuyên nghiệp trong xây dựng
và phát triển mọi lĩnh vực kinh doanh tại Việt
Nam một cách lành mạnh và bền vững, đóng
gópng chung vào sự nghiệp phát triển đất nước
và hội nhập kinh tế toàn cầu.

Chúng tôi mong muốn tìm kiếm sự hợp tác,
chúng tôi hoàn nghênh mọi sáng kiến từ mọi đối
tác để phát triển Hiệp Hội này!

Ông Thân Thanh Vũ
Sáng lập viên
Phó Chủ tịch Thường trực & Tổng Thư ký
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Hành trình cho việc thành lập Hội Bất động sản Du lịch BĐSDL) – VnTPA xuất phát từ ý tưởng
về một sân chơi cho các nhà đầu tư, kinh doanh và phát triển trong lĩnh vực BĐSDL của ông
Phan Hữu Thắng và ông Thân Thành Vũ – một doanh nhân hoạt động chuyên nghiệp về đầu
tư, phát triển dự án, tư vấn và kinh doanh BĐS. Bản thân là nhà đầu tư, với kinh nghiệm của
mình hơn ai hết Ông Vũ nhận thấy rằng một môi trường lành mạnh để giao lưu, trao đổi, học
hỏi kinh nghiệm, xây dựng mối quan hệ, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh là nhu cầu cần
thiết!

Ông Thắng – Cục trưởng cục đầu tư nước ngoài và Ông Vũ – Chủ tịch HĐQT công ty XTTM
& ĐT Sao Khuê đã đứng ra tổ chức sự kiện Hội nghị & Triển lãm Quốc tế về Cơ hội đầu tư
BĐSDL Việt Nam 2008 - VnTPO-2008 ngày 17-18/04/2008 (www.vntpo.vn) với mục
đích là giới thiệu tiềm năng BĐSDL của Việt Nam đến với bạn bè thế giới, kêu gọi nhà đầu tư
tham gia vào thị trường BĐSDL Việt Nam, giúp các tỉnh thành quảng bá tiềm năng phát triển
BĐSDL của mình để lựa chọn nhà đầu tư về cho tỉnh thành.

Từ sự thành công của sự kiện VnTPO-2008, ông Vũ đã gặp những người bạn, những đối tác
ủng hộ cho ý tưởng của ông, sẵn sàng hỗ trợ và chung tay xây dựng nên Hội BĐSDL.

Ban vận động (BVĐ) thành lập Hội BĐSDL được thành lập với 11 thành viên đứng đầu bởi
Ông Thắng và Ông Vũ, những người đã đặt nền móng đầu tiên cho Hội. Những ngày đầu
thành lập là những ngày hết sức khó khăn, BVĐ đã cùng nhau họp bàn, đóng góp ý kiến, xây
dựng từ phần nội dung của Hội: Dự thảo Điều lệ, Phương hướng, Quy chế, đóng góp cho quỹ
hoạt động của Hội … đến việc vận động từng thành viên tham gia vào Hội. BVĐ đã đề xuất
thành lập Hội BĐSDL đến cơ quan quản lý nhà nước. Quá trình vận động thành lập Hội ghi
nhận sự đóng góp tài chính, thời gian và nguồn lực của ông Vũ, cộng sự, PhuQuocLand
Group, SaoKhue cũng như các bạn bè, đối tác, thành viên khác.

Ngày 11 tháng 12 năm 2008, BVĐ đã nhận được CV số 20/CV-HH của Hiệp hội Bất động sản
Việt Nam về việc đồng ý thành lập Hội BĐSDL Việt Nam. Đại hội thành lập Hội ngày 14- 8-
2009.

Hội BĐSDL được thành lập với mục đích lớn nhất là giúp phát triển lành mạnh lĩnh vực
BĐSDL – cơ sở vững chắc cho kinh tế du lịch nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung
trong sự nghiệp phát triển đất nước và hội nhập kinh tế toàn cầu.
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• Mỗi năm, VnTPA tổ chức hơn 20 sự kiện lớn nhỏ trong & ngoài nước để xúc tiến, kết nối
đầu tư cũng như hỗ trợ Doanh nghiệp;

• Là cầu nối giữa Nhà nước với các doanh nghiệp thành viên. Phối hợp với các cơ quan nhà
nước có thẩm quyền tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các cơ chế, chính sách và pháp
luật thuộc lĩnh vực bất động sản du lịch cũng như về tổ chức, hoạt động của VnTPA.

• Tham gia thường xuyên các hoạt động phản biện xã hội và đưa ra các kiến nghị về việc cải
thiện môi trường kinh doanh và đầu tư trong lĩnh vực Bất động sản Du lịch ở cả cấp trung
ương và địa phương;

• Hỗ trợ thường xuyên cho các Doanh nghiệp trong việc xúc tiến kết nối kinh doanh và
quảng bá;

• Luôn tìm kiếm, xúc tiến và kết nối với các tổ chức khác trong và ngoài nước để mở rộng
tầm hoạt động của VnTPA; giúp gắn kết nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, cung cấp
thông tin, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, công tác đào tạo thiết thực, định hướng phát triển
đúng, phù hợp nhu cầu, mang lại nhiều kinh nghiệm quý báu cho Doanh nghiệp.

Hội Bất Động Sản Du Lịch Việt Nam (VnTPA) với hơn 1,500 hội viên
hoạt động trong lĩnh vực BĐS, khách sạn, resort, cơ sở hạ tầng, tài
chính và các hoạt động liên quan tại 63 tính / thành Việt Nam.

3

GIỚI THIỆU CHUNG
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GIỚI THIỆU CHUNG

TÔN CHỈ:
VnTPA là tổ chức tự nguyện của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
Bất động sản du lịch trên địa bàn cả nước, bao gồm:

 Đầu tư phát triển Bất động sản du lịch;

 Tư vấn phát triển Bất động sản du lịch;

 Tài chính cho Bất động sản du lịch;

 Thiết kế, xây dựng Bất động sản du lịch;

 Môi giới, quảng bá, tiếp thị, phân phối Bất động sản du lịch;

 Quản lý & điều hành Bất động sản du lịch;

 Quản lý nhà nước.

VnTPA được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tuân thủ quy định của
Điều Lệ Hội, Luật về Hội, tuân thủ Hiến pháp, Pháp luật của Nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam.

MỤC ĐÍCH
Mục đích lớn nhất của VnTPA là giúp phát triển lành mạnh lĩnh vực Bất động sản du lịch
Việt Nam - là cơ sở vững chắc cho kinh tế du lịch nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói
chung trong sự nghiệp phát triển đất nước và hội nhập kinh tế toàn cầu.
 Tập hợp, đoàn kết các doanh nghiệp và các đơn vị, cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực

Bất động sản du lịch nhằm bảo vệ lợi ích chung và lợi ích chính đáng của các nhà kinh
doanh Bất động sản du lịch;

 Quảng bá, xúc tiến các cơ hội đầu tư vào lĩnh vực Bất động sản du lịch.

 Tạo môi trường gặp gỡ, hiểu biết, quan hệ & liên kết hợp tác làm ăn giữa các thành viên
trong Hiệp hội.

 Góp phần xây dựng môi trường pháp lý hoàn thiện và giúp nhà nước đưa ra những chính
sách phù hợp cho lĩnh vực Bất động sản du lịch.

 Đóng góp tích cực cho việc xây dựng kinh tế đất nước, cộng đồng xã hội công bằng và văn
minh.
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Hiệp hội có 4 loại Hội viên: Hội viên sáng lập, Hội viên chính thức, Hội viên liên kết và Hội
viên danh dự.

1. Hội viên sáng lập: là những đơn vị, cá nhân đã sáng lập và sử dụng các nguồn lực của
riêng mình đóng góp đặc biệt lớn vào sự hình thành của Hiệp hội Bất động sản du lịch từ
những ngày đầu tiên. Các đóng góp của các Hội viên sáng lập được Hiệp hội tôn vinh. Hội
viên sáng lập cũng là Hội viên chính thức.

2. Hội viên chính thức của Hiệp hội: gồm Hội viên tập thể và Hội viên cá nhân

 Hội viên tập thể: là các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan có tư cách pháp nhân, đầu
tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực Bất động sản du lịch, tán thành Điều lệ
Hiệp hội, tự nguyện làm đơn xin gia nhập, đóng tiền Hội phí gia nhập và Lệ phí sinh
hoạt hàng năm, được Ban Chấp hành xem xét kết nạp làm hội viên của Hiệp hội. Đại
diện của hội viên tập thể phải là người có thẩm quyền của cơ quan, đơn vị và doanh
nghiệp hoặc là người được ủy quyền hợp pháp.

 Hội viên cá nhân: là những người đang hoạt động trong các lĩnh vực Bất động sản du
lịch, tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện làm đơn xin gia nhập, đóng tiền Hội phí gia
nhập và Lệ phí sinh hoạt hàng năm, được Ban Chấp hành xem xét kết nạp làm hội
viên của Hiệp hội.

3. Hội viên liên kết: Đại diện là người nước ngoài trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài, các tổ chức & cá nhân không đủ điều kiện trở thành Hội viên chính thức, có
đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội, tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện xin gia
nhập, đóng tiền Hội phí gia nhập và Lệ phí sinh hoạt hàng năm, được Ban Chấp hành
Hiệp hội công nhận.

3. Hội viên danh dự: là những cá nhân, tổ chức có công đóng góp đặc biệt vào sự phát
triển của Hiệp hội, có uy tín, được Ban Chấp hành Hiệp hội mời tham gia.
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QUYỀN LỢI CỦA HỘI VIÊN:
1. Được tham gia đại hội, các cuộc họp, các tổ chức trực thuộc Hiệp hội và các hoạt động

của Hiệp hội. Được thảo luận và biểu quyết các công việc của Hiệp hội.
2. Được ứng cử và đề cử vào các chức vụ của Hiệp hội.
3. Được tham gia góp ý, phê bình, chất vấn Ban Chấp hành về mọi chủ trương và hoạt động

của Hiệp hội.
4. Được phát biểu ý kiến và kiến nghị đề đạt nguyện vọng lên cơ quan Đảng, chính quyền,

Mặt trận xem xét giải quyết những yêu cầu chính đáng của mình thông qua Hiệp hội.
5. Được cấp thẻ hội viên và tham gia sinh hoạt các hoạt động của các tổ chức Hiệp hội.

Được hưởng các chế độ ưu đãi khi sử dụng các loại dịch vụ do Hiệp hội cung cấp.
6. Được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hiệp hội trong phạm vi quyền hạn và khả năng của Hiệp hội.
7. Được quyền xin ra khỏi Hiệp hội khi xét thấy không thể hoặc không muốn tiếp tục tham

gia. Trong trường hợp này hội viên cần thông báo chính thức cho Hiệp hội trước 30 ngày.
8. Hội viên liên kết và Hội viên danh dự được quyền như hội viên chính thức trừ các quyền

ứng cử, bầu cử và biểu quyết.

NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN:

1. Sinh hoạt đều đặn, đầy đủ các buổi họp thường kỳ và bất thường của Hiệp hội.
2. Tuân thủ các điều khoản trong bản Điều lệ của Hiệp hội và Nghị quyết của Đại hội, của

Ban Chấp hành và Thường trực Ban Chấp hành Hiệp hội.
3. Cung cấp cho Thường trực Ban Chấp hành Hiệp hội (khi có yêu cầu) các thông tin, số

liệu cần thiết của cá nhân và đơn vị phục vụ cho hoạt động của Hiệp hội.
4. Đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để cùng thực hiện được mục đích của Hiệp hội.
5. Đóng Hội phí và Lệ phí sinh hoạt đầy đủ, đúng kỳ hạn theo qui định của Hiệp hội.

KẾT NẠP HỘI VIÊN:
 Các tổ chức, cá nhân muốn trở thành Hội viên của Hiệp hội phải có đơn xin gia nhập Hiệp

hội và phải được Thường trực Ban Chấp hành Hiệp hội chấp thuận. Các tổ chức và cá
nhân chính thức trở thành Hội viên của Hiệp hội sau khi đóng Hội phí gia nhập và Lệ phí
sinh hoạt, được nhận Thẻ Hội viên của Hiệp hội.
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TÓM TẮT CÁC HOẠT ĐỘNG 2018

A. Q1/2018: 
I. Tham gia các cuộc họp thường vụ và BCH VnREA;
II. Các buổi tiệc giao lưu nhỏ trong Hội BĐSDL và các đối tác quốc tế;
III. Tiếp tục cùng Công ty SAOKHUE trong các nghiên cứu về Quỹ kiều

hối BĐS;
IV. Giao lưu với các doanh nghiệp BĐS lớn tại Tp.HCM và Nhật bản,hỗ

trợ các doanh nghiệp trong hoạt động M&A;
V. Các hoạt động thường nhật hỗ trợ hội viên, giao lưu báo chí;

B. Q2/2018:
I. Tham gia hỗ trợ tổ chức Triễn lãm & Hội thảo Đầu tư – Định cư quốc

tế VnOPI Fair (www.vnopi.com); 
II. Tiếp tục hỗ trợ Công ty SAOKHUE trong các nghiên cứu về Quỹ kiều

hối BĐS; 
III. Khảo sát kết nối với các doanh nghiệp EU, Mỹ, Nhật và khảo sát về

các hoạt động M&A, Quỹ đầu tư, .v.v…với sự tài trợ của Công ty 
SAOKHUE và Saigon Central;

IV. Các hoạt động thường nhật hỗ trợ hội viên, giao lưu báo chí;

C. Q3/2018:
I. Tham gia sự kiện IREC 2018 và mời các hội viên Hội BĐSDL tham dự.
II. Hỗ trợ chuẩn bị cho sự kiện VnOPI Fair Hanoi 2018 vào tháng 11.
III. Khảo sát giao lưu tại Mỹ và nghiên cứu về Quỹ kiều hối với các văn

phòng luật, công ty chứng khoán, công ty quỹ,.v.v…tại Mỹ với sự tài
trợ của Công ty SAOKHUE;

IV. Các hoạt động thường nhật hỗ trợ hội viên, giao lưu báo chí;

D. Q4/2018: 
I. Hỗ trợ tổ chức họp báo tại HN cho VnOPI Fair, ngày 31/10.
II. Hỗ trợ sự kiện chính thức của VnOPI Fair tại Hanoi vào ngày 8&9/11
III. Tham dự họp BTV VnREA (10&11/11/2018)
IV. Các hoạt động thường nhật, giao lưu báo chí;

http://www.vnopi.com/
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CÁC KHÓ KHĂN & KIẾN NGHỊ

Đại diện lãnh đạo VnTPA chưa từng vắng mặt trong bất kỳ các cuộc họp BTV,
BCH xưa nay và luôn cập nhật báo cáo trực tiếp các hoạt động của VnTPA, các
khó khăn và thách thức; mọi nhiệm vụ mà VnREA đưa ra chúng tôi đều tuân thủ
và thực hiện. Chúng tôi cũng hỗ trợ trong công tác quãng bá, tổ chức, lễ tân, giao
lưu trong mọi sự kiện của VnREA.
Tuy nhiên có những KHÓ KHĂN chúng tôi thường xuyên báo cáo và xin hỗ
trợ từ HH nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được vì nhiều lý do chủ quan
và khách quan:

I. Vấn đề con dấu: đến nay VnTPA – một tổ chức thành viên lớn của VnREA
với 10 năm hoạt động và nhiều sự kiện tầm cỡ quốc tế, kết nối và hỗ trợ cho
cả 01 ngành kinh tế lớn của cả nước là kinh tế du lịch, nhưng chúng tôi vẫn
chưa có con dấu riêng chính thức, mà chỉ sử dụng con dấu oval.

II. Vấn đề tài khoản: do không có con dấu riêng nên chúng tôi vẫn gặp khó
khăn trong việc mở tài khoản của Hội.

III. Vấn đề tài chính: suốt 10 năm qua VnTPA không thu hội phí mà chủ yếu
dựa vào sự tài trợ của các công ty & các cá nhân mạnh thường quân như
Công ty SAOKHUE, Anh Thân Thành Vũ, Công ty Saigon Central, Ông Bùi
Ngọc Sương, Ông Phan Hữu Thắng, các công ty tài trợ cho từng sự kiện.
Toàn bộ hoạt động vp là do Công ty SAOKHUE tài trợ suốt 10 năm qua.

IV. Các hoạt động của VnREA hiện nay rất lớn bao trùm lên tất cả, thu hút
hầu hết các công ty lớn trong lĩnh vực BĐSDL qua bên VnREA, nên
cũng gây lúng túng khó khăn trong hoạt động và việc thu hút hội viên mới
của VnTPA.

V. Các thành viên BCH của VnTPA ban đầu vào thì nhiệt tình nhưng sau
đó lơ là nên hoạt động Hội cũng yếu.

⇒ Kiến nghị: Chúng tôi sẽ nổ lực trong nhiều việc để đưa hoạt động VnTPA tốt
lên; tuy nhiên chúng tôi có 01 kiến nghị đã thường kiến nghị là: XIN HIỆP HỘI
HỖ TRỢ CHO CHÚNG TÔI CÓ CON DẤU CHÍNH THỨC ĐỂ TIỆN HOẠT
ĐỘNG KẾT NỐI, MỞ TÀI KHOẢN và CÓ THỂ CHÍNH THỨC THU HỘI PHÍ
VÀO TÀI KHOẢN CHÍNH THỨC ĐỂ QUẢN LÝ! Rất mong Lãnh đạo VnREA
hỗ trợ!

Chân thành cảm ơn!
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Phụ lục các hình ảnh và nội
dung hoạt động 2018
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Bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam: Ảo tưởng sinh lợi?
- Báo Bất Động Sản Du Lịch 25/9/2018
http://dulich.reatimes.vn/bat-dong-san-nghi-duong-viet-nam-ao-tuong-sinh-loi-54.html

Theo ông Thân Thanh Vũ - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Bất động sản Du lịch Việt
Nam, bất động sản nghỉ dưỡng đang phải đối mặt với hai nguy cơ: ô nhiễm môi trường và
hiện tượng “bội thực” khi nhà nhà, người người đầu tư vào phân khúc này.

PV: Ông đánh giá như thế nào về diễn biến phát triển của bất động sản nghỉ dưỡng trong
thời gian vừa qua?
Ông Thân Thành Vũ: Bất động sản nghĩ dưỡng trong 10 năm qua phát triển rất mạnh, điển hình
như Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang…
Năm 2008, khi du khách đến Phú Quốc, họ không thể tìm thấy một khách sạn 4 sao. Nhưng bây
giờ ở Phú Quốc đã có Vinpearl, Sunword…
Tương tự như vậy, tôi lấy ví dụ ở Quy Nhơn. Dự án do FLC đầu tư vào đã tạo ra sự chuyển mình
rất nhanh của du lịch nơi đây. Ở Vịnh Hạ Long, Sapa (Lào Cai), nhiều dự án khách sạn 5 sao
cũng xuất hiện. Đà Nẵng, Khánh Hòa đang chào đón sự nở rộ của hàng loạt dịch vụ hạng sang.
Chỉ cần đi dọc các bãi biển đẹp của Việt Nam là dễ dàng tìm thấy khách sạn hay resort hiện đại.
Đặc biệt ở Nha Trang (Khánh Hòa), cứ mở thông tin trên internet ra lại thấy có một công trình
mới mọc lên. Từ đường Trần Phú (Nha Trang, Khánh Hòa) dọc bờ biển là hàng loạt các dự án,
lấp đầy khu đất trống trước đây.
Chỉ trong vòng 10 năm qua, bất động sản nghỉ dưỡng đã có bước phát triển như vũ bão. Thị
trường bất động sản nghỉ dưỡng có 2 mô hình vừa mới xuất hiện nhưng có sức hút và độ lan
rộng rất mạnh, đó là resort và condotel. Đặc biệt, mô hình condotel đã khiến bất động sản nghỉ
dưỡng trở nên nhộn nhịp và sôi động khác thường.

PV: Như ông vừa trao đổi, tốc độ phát triển của bất động sản nghỉ dưỡng dường như chỉ
tính bằng ngày, bằng tháng. Sự phát triển quá nhanh đó liệu có nảy sinh những bất cập
không, thưa ông?
Ông Thân Thành Vũ: Sức nóng tăng trưởng của bất động sản nghỉ dưỡng diễn ra quá nhanh,
chắc chắn dẫn đến nhiều bất cập. Ví dụ, gần đây, ở đường Trần Phú (Nha Trang, Khánh Hòa)
luôn xảy ra tình trạng tắc đường. Mật độ xây dựng dọc con đường này đang hình thành nên một
mạng lưới như Vạn Lý Trường Thành. Hãy tưởng tượng trên một con đường du lịch vẫn còn
chật chội nhưng bị áp lực quá tải bởi một “Vạn Lý Trường Thành” mọc lên, hệ quả đưa tới là lưu
lượng người quá lớn dẫn đến “tắc cứng” vào giờ cao điểm. Khi du khách tới đây sẽ cảm thấy khó
chịu vì mất quá nhiều thời gian cho việc di chuyển, nhích từng đoạn nhỏ, ngắn.
Thứ hai là vấn đề ô nhiễm môi trường biển. Đây là vấn đề rất đáng báo động. Chẳng hạn như Đà
Nẵng, khách sạn mọc lên như nấm, du khách đến đông nhưng chúng ta lại chưa có hệ thống xử
lý nước thải. Và hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy là những bãi biển ô nhiễm.

http://dulich.reatimes.vn/bat-dong-san-nghi-duong-viet-nam-ao-tuong-sinh-loi-54.html
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Thật khó có thể hình dung được nếu biển ô nhiễm thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến toàn bộ 
nền kinh tế du lịch. Các bất động sản nghỉ dưỡng sẽ bị sập xuống nếu không có khách thuê 
phòng. Chúng ta không thể để những bãi biển Việt Nam lăn vào vết xe đổ của Mũi Né. 20 năm 
trước, đi đâu, người ta cũng nhắc tới Mũi Né. Nhưng rồi đến bây giờ, du khách rất ít đến nơi đây 
chỉ vì ô nhiễm do rác thải, xây dựng quá nhiều, các bãi biển bị ăn mòn. Du khách không thể tắm 
được vì bãi biển ăn mòn, làm sập các khu nghỉ dưỡng bên trong. Phan Thiết đã và đang đối mặt 
với nguy cơ giống Mũi Né.Điều đó cũng có thể xảy ra với Phú Quốc, Nha Trang và nhiều điểm du 
lịch khác, nếu chúng ta không điều tiết được vấn đề xây dựng, bảo vệ môi trường.

PV: Tương lai của bất động sản nghỉ dưỡng sẽ đi về đâu nếu không kiểm soát được 
những bất cập mà ông vừa nêu ở trên?
Ông Thân Thành Vũ: Tôi đặt ra 2 nguy cơ lớn cho ngành bất động sản nghỉ dưỡng. Thứ nhất, ô 
nhiễm và quá tải sẽ dẫn đến áp lực về hạ tầng, có khả năng phá hủy môi trường. Hậu quả của 
nó là tác động trực tiếp đến toàn bộ nền kinh tế du lịch.
Thứ hai, do phong trào nhà nhà, tỉnh tỉnh làm du lịch, cùng kỹ thuật marketing chào bán hàng 
khiến người ta cảm giác bước ra ngoài, mở mạng lên là thấy bất động sản nghỉ dưỡng. Cách 
marketing khiến người ta bị ấn tượng rất nhiều bởi một hình tượng thành công rồi ảo tưởng về 
mức sinh lợi. Cuối cùng, ai ai cũng đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng, vô hình chung tạo nên 
hiện tượng “bội thực”.Tôi cho rằng, bất động sản nghỉ dưỡng không chỉ là khách sạn đắt tiền, là 
khu resort sang trọng mà còn là bãi biển, là cảnh đẹp. Khách sạn suy cho cùng là chỗ để du 
khách lưu trú. Giá trị thực sự mang lại cho người là bãi biển, là cảnh đẹp. Thế nên muốn bất 
động sản nghỉ dưỡng phát triển, chúng ta phải phát triển đồng thời 2 yếu tố đó.

PV: Thưa ông, ngoài yếu tố cảnh quan tự nhiên, thì cơ sở hạ tầng cũng là điểm thu hút 
khách du lịch. Nhưng có ý kiến cho rằng, những khách sạn hạng sang vẫn chưa là nhân tố 
cần nhưng chưa đủ để phát triển bất động sản du lịch nghỉ dưỡng mà phải có dịch vụ 
chuyên nghiệp đi kèm? Quan điểm của ông thế nào về nhận định này?
Ông Thân Thành Vũ: Hiện nay, tôi thấy rằng, chúng ta chưa có 1 chiến lược nào thu hút nguồn 
khách, chẳng hạn như ở Khánh Hòa, lượng khách phụ thuộc vào khách Trung Quốc. Giả định, 
50% lượng khách Trung Quốc ngừng lại thì 50% lượng phòng ở, khách sạn, nhà hàng Khánh 
Hòa cùng với các nơi vui chơi giải trí có nguy cơ “sập” hết. Chúng ta mới mải nói về phần cứng 
là bất động sản mà thiếu quan tâm đến phần mềm là dịch vụ. Chúng ta phải tính tới bài toán tiếp 
thị du lịch ra sao, đưa nguồn khách tới ra sao. Phần mềm phải là con người. Làm thế nào phải 
đào tạo một đội ngũ chuyên nghiệp?
Hiện tại, để tuyển một người Việt Nam giỏi tiếng Anh có kỹ năng làm ở trong khách sạn, trong 
nhà hàng là khó vì tâm lý các bạn trẻ muốn làm các công ty nước ngoài. Trong khi đó sang 
Philipines, 1 nhận sự tốt nghiệp ngành du lịch, nói tiếng Anh như gió và phục vụ chuyên nghiệp 
chỉ phải thuê với mức 4,5 triệu đồng. Nhưng ở Việt Nam, tình trạng thiếu khát nhân sự giỏi tiếng 
Anh, khả năng phục vụ chuyên nguyện đang diễn ra rất phổ biến. Đây là điểm cản trở sự phát 
triển của bất động sản nghỉ dưỡng. Theo tôi, để bất động sản nghỉ dưỡng phát triển, chúng ta 
cần phải quan tâm đến rất nhiều yếu tố, tạo sự đồng bộ giữa phần cứng và phần mềm.
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Phó chủ tịch VnTPA: ‘Nếu cấp sổ cho condotel sẽ có một Vạn
Lý Trường Thành dọc bờ biển’ – Báo Vietnambiz 28/9/2018
https://vietnambiz.vn/pho-chu-tich-vntpa-neu-cap-so-cho-condotel-se-co-mot-van-ly-truong-thanh-
doc-bo-bien-90944.html
Ông Thân Thành Vũ - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Bất động sản Du lịch Việt Nam
(VnTPA) cho rằng nếu Chính phủ đồng ý cấp “sổ đỏ” cho condotel thì các tỉnh sẽ mạnh ai
nấy làm, sẽ có một Vạn Lý Trường Thành được dựng nên dọc bờ biển của Việt Nam.

Những năm qua, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng
hết sức mạnh mẽ nhưng cũng bộc lộ nhiều vấn đề gây tranh cãi trong giới đầu tư và các nhà
hoạch định chính sách.
Liệu đến thời điểm hiện tại, thị trường đã bão hòa hay vẫn còn dư địa? Chính sách cam kết lợi
nhuận là khả thi hay không khả thi? Nên có cơ chế thế nào đối với condotel? Thị trường đang
tiềm ẩn những rủi ro nào?...
Để trả lời cho các câu hỏi trên, VietnamFinance đã có cuộc trao đổi với ông Thân Thành Vũ, Phó
chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Bất động sản Du lịch Việt Nam (VnTPA).

Bất động sản nghỉ dưỡng không chỉ bão hòa mà cung đã vượt cầu
- Xin ông cho một vài đánh giá về thị trường bất động sản nghỉ dưỡng từ đầu năm tới
nay?
Ông Thân Thành Vũ: Có nhiều báo cáo đã được công bố nhưng thực sự tôi không tin báo cáo
nào. Tuy nhiên, trao đổi với những người trong nghề, họ than rằng từ đầu năm đến giờ việc buôn
bán rất khó. Bản thân tôi một ngày nhận 30 – 40 tin nhắn chào bán bất động sản nghỉ dưỡng. Áp
lực tiếp thị là cực kỳ lớn.

- Nguyên nhân của việc này là gì, thưa ông?
Một là lượng hàng ra cùng lúc nhiều quá. Từ bắc tới nam, khối lượng dự án ra cùng lúc rất
nhiều. Ngay tại một địa phương, như Khánh Hòa chẳng hạn, số dự án cũng cực kỳ “khủng”.
Bất động sản nghỉ dưỡng lại là loại hình dành cho người có thu nhập cao. Nhưng hiện nay,
người có thu nhập cao lại có nhiều lựa chọn để đầu tư. Ngoài nghỉ dưỡng, họ có thể mua căn
nhà thứ hai, thứ ba tại Hà Nội, TP. HCM để cho thuê; không thì gửi tiết kiệm, mua cổ phiếu.
Cung

Cung
nhiều mà cầu ít thì áp lực bán cao là đương nhiên.

Những nguyên nhân quan trọng khác là khách mua không tin rằng bất động sản nghỉ dưỡng ở
Việt Nam có giá cao như vậy. Ví dụ đối với condotel, người mua sẽ đặt câu hỏi tại sao phải bỏ ra
20 – 30 triệu đồng để mua 1 m2, trong khi với số tiền đó có thể mua được 1 m2 căn hộ tại TP.
HCM, Hà Nội mà giấy tờ pháp lý rõ ràng.
Hay với biệt thự nghỉ dưỡng, ở Malaysia, một biệt thự rộng 350m2 có giá chỉ 300 – 350 nghìn
USD mà ở Việt Nam là triệu USD, trong khi lượng khách du lịch, hạ tầng của mình làm sao bằng
Malaysia được.
Họ đặt câu hỏi như vậy và chùn tay.

https://vietnambiz.vn/pho-chu-tich-vntpa-neu-cap-so-cho-condotel-se-co-mot-van-ly-truong-thanh-doc-bo-bien-90944.html
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- Vậy ông cho rằng tình hình thị trường 3 tháng cuối năm nay và năm sau sẽ như thế nào?
Nhìn vào các động thái của giới đầu tư là có thể thấy sức khỏe của thi trường. Nếu thị trường
đang tốt, chủ dự án có cần “chạy” chuyện tách sổ cho condotel không?
Dĩ nhiên là không; nếu tốt đâu cần phải đòi hỏi. Giờ do bị kẹt vấn đề bán nên chủ đầu tư phải
chạy để làm sao ra được chính sách tốt nhất cho khách hàng. Khách hàng yêu cầu cái gì thì chủ
đầu tư phải chạy đi giải quyết cái đó.

- Có ý kiến cho rằng thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hiện nay đã bão hòa, ông nghĩ
sao?
Hiện nay, nguồn cung lớn, sức mua giảm, áp lực bán cao mà chủ đầu tư lại hứa hẹn lãi suất
khủng khiếp, nếu bán tốt thì hứa làm gì. Có tỉnh báo cáo tăng trưởng xây dựng đến 60% mà tăng
trưởng du lịch chỉ có 30% thì không phải là bão hòa nữa mà cung đã vượt cầu, đã tồn kho luôn
rồi.
Giờ chủ đầu tư chỉ là dùng kĩ thuật bán để đẩy tồn kho từ người này sang người kia. Còn chuyện
giải phóng tồn kho cho khách du lịch vào ở, tăng công suất phòng đến mức có khả năng sinh lợi
thì tôi chưa nhìn thấy.

Cam kết lơi nhuận phi thực tế, rủi ro đổ vỡ cho thị trường
- Ông đánh giá thế nào về chương trình cam kết lợi nhuận hiện nay?
Chuyện cam kết lợi nhuận 8% – 12% thì có thể người ta đã đưa lợi nhuận vào giá bán rồi. Ví dụ
cái nhà đó giá 500 nghìn, người ta bán 1 triệu, sau đó lấy phần dôi ra trả từ từ cho khách hàng.
Đó là cách lấy trước của khách hàng rồi trả lại cho khách hàng.
Chứ thực sự ở TP. HCM hay Hà Nội, tỷ lệ doanh thu cho thuê nhà cao nhất chỉ được có
4%/năm, mà đấy là cho thuê cả năm đấy, còn bất động sản nghỉ dưỡng chỉ cho thuê theo mùa,
thậm chí theo ngày thì làm sao… Nên tôi nghĩ không bao giờ đạt được mức 8% – 12%.

- Chương trình cam kết lợi nhuận này liệu có mang lại rủi ro gì không?
Việc thu trước rồi trả sau cho khách hàng cũng không sao, nhưng nếu lỡ anh thu của khách, anh
xài hết rồi, anh hứa với khách là trả trong mấy năm mà anh trả được có 1 năm thì sao đây?
Không trả được thì coi như sụp đổ hết. Khả năng này là có thể xảy ra bởi có nhiều doanh nghiệp
lấy tiền dự án này để làm tiếp dự án khác. Năm 2, năm 3 không có tiền trả lãi cho khách thì sẽ
dắt nhau đi kiện. Vụ kiện tụng thứ nhất sẽ dẫn đến vụ kiện tụng thứ 2, rồi cùng nhau kiện tụng.
Cho nên tôi không có cái nhìn lạc quan lắm về thị trường nghỉ dưỡng trong năm tới hoặc năm tới
nữa.
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- Như ông nói, tôi mường tượng rằng nếu có khủng hoảng bất động sản thì cuộc khủng
hoảng này sẽ khởi lên từ bất động sản nghỉ dưỡng?
Cái này phải có phân tích toàn diện nhưng với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hiện nay, tôi
nhìn thấy 2 vấn đề: một là hứa hẹn lãi suất cao đến phi lý, hai là giới chủ đang cố gắng lobby
(vận động hành lang) để ra được sổ cho condotel, cố gắng bê tông hóa các bãi biển.
Một điều nữa là bất động sản nghỉ dưỡng đang rơi vào vùng Khánh Hòa, Phú Quốc, Hạ Long –
Vân Đồn. Ba vùng này, người ta đã cố gắng lobby để ra chính sách ở tầm vĩ mô là trao cho nó
cơ chế đặc khu. Đặc khu là dùng tiền ngân sách để đầu tư hạ tầng nhiều hơn nữa, để giảm thuế
cho khu vực đấy. Nó giống như lấy tiền ngân sách để hỗ trợ cho chủ dự án bán hàng nhanh hơn.
Dự luật đặc khu đã tạo ra cơn sốt đất. Nó kéo tất cả mọi người vào vào đó mua đất, còn không ai
nghĩ đến chuyện làm gì đó để tăng giá trị chất xám hoặc tạo ra những sản phẩm có thể cạnh
tranh với quốc tế.
Như Phú Quốc, ngoài kinh tế tăng trưởng từ đất, Phú Quốc đóng góp được gì cho Kiên Giang và
cả nước? Tôi coi kĩ thì không có gì, không thấy gì luôn. Thậm chí đến việc giải quyết lao động
cũng kém, vì hiện các khách sạn, resort ở Phú Quốc đang phải thuê nhân viên người Philippines,
người Sri Lanka.
Đất, công trình xây lên từ đất toàn bán cho người Việt Nam mua. Phú Quốc hiện có dự án nào có
vốn đầu tư nước ngoài lớn chưa? Chưa thấy, chỉ thấy toàn doanh nghiệp nội. Mình đặt câu hỏi:
vì sao nhà đầu tư nước ngoài chưa vào, họ đang chờ gì hay họ thấy chưa ổn định?

Có khi đã khủng hoảng rồi mà mình không biết
- Như trên ông nói, việc đánh giá có khủng hoảng hay không phải xem xét toàn diện, vậy
tại sao chưa thể xem xét toàn diện được?
Dữ liệu của mình quá yếu. Nó nằm rải rác mà không ai tập hợp hoặc cố gắng tập hợp nhưng
không có dữ liệu chính xác. Từ đó dẫn đến bức tranh toàn cảnh không có, chỉ có những mảng vẽ
mờ nhạt, loang lổ hết cả. Loang lổ như vậy thì biết đi đường nào.
Lẽ ra phải có 1 thống kê nhưng Tổng cục Thống kê không làm được việc này. Dựa vào báo cáo
của tư vấn nước ngoài cũng không được luôn. Hiện đang mạnh ai nấy chạy. Cơ quan nhà nước
đang chạy theo dữ liệu mình có và chạy theo kiến nghị của doanh nghiệp. Doanh nghiệp thì chạy
theo áp lực kiếm tiền, chạy theo trào lưu. Tất cả đang chạy mà không biết chạy như vậy có đúng
không.
Ở các nước, dữ liệu rất đầy đủ, tôi mua cái nhà là tôi biết lịch sử ngôi nhà, lịch sử xung quanh.
Dữ liệu công khai hết. Còn ở ta, văn phòng đăng ký đất đai của Sở Tài nguyên & Môi trường
hoặc cục thuế đâu có công khai. Hiện dữ liệu đó không ai nắm, tất cả đều “chạy mù”.
Nên tôi rất lo lắng nó sẽ xảy ra chuyện, mà có khi nó đã khủng hoảng rồi.
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Cần chấp nhận hãm đà tăng trưởng để quy hoạch condotel
- Một trong những vấn đề lớn của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hiện nay là tính
pháp lý của condotel. Một số doanh nghiệp đang vận động cho khái niệm “đất ở không
hình thành đơn vị ở”, HoREA vận động cho khái niệm “đất du lịch” còn Bộ Tài nguyên và
Môi trường đang cân nhắc hai phương án là đất kinh doanh hoặc đất ở lâu dài có cấp sổ.
Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
Chuyện condotel như trên tôi đã nói, do làm quá nhiều nên bây giờ gặp khó khăn về chuyện bán.
Chủ đầu tư muốn đẩy hàng thì vận động để ra chính sách mới, nâng tầm cho condotel, thay vì
chỉ là một cái hợp đồng mua bán thì giờ tách sổ.
Cái này nguy hiểm ở chỗ nếu cho tách sổ thì cơ chế sẽ như thế nào. Nếu cho tỉnh làm chuyện
đó, thì các tỉnh sẽ mạnh ai nấy cấp và chúng ta sẽ có một Vạn Lý Trường Thành dọc bờ biển.
Cuối cùng không còn bãi biển nào ngon lành hết. Rồi hạ tầng có theo kịp không, nước thải xử lý
thế nào, hay nó sẽ như Mũi Né, nát bấy hết luôn.
Nên bây giờ, tôi cho rằng đừng có tập trung vào chuyện khái niệm này khái niệm kia để cấp sổ
mà phải làm quy hoạch: chỗ nào xây được condotel, chỗ nào không xây được. Khi nào xác định
được quy hoạch thì dựa vào đó mà xác định tính pháp lý cho condotel. Hiện nay cứ thiếu chỗ
nào đắp chỗ đấy, rất nguy hiểm.
- Điều ông nói là trong dài hạn, còn trước mắt chúng ta có hàng vạn căn condotel đã được
xây dựng thì tính sao?
Những gì đã xây rồi thì tôi rằng nên chấp nhận để ở dạng hợp đồng nhưng đưa ra cơ chế chủ
đầu tư phải ký quỹ. Việc này để tránh tình trạng chủ đầu tư đã bán condotel cho khách hàng lại
đem tòa nhà đó thế chấp ngân hàng. Lỡ ông làm ăn thua lỗ thì khách hàng mất trắng luôn.
Tại sao nói khách hàng mất trắng? Là vì khách hàng không có nắm gì hết. Ông chủ đầu tư xây
lên 1.000 căn, ông bán cả tòa nhà cho người khác, bán luôn công ty dự án cho người khác cũng
được luôn. Ông thế chấp ngân hàng tòa nhà đó cũng được luôn.
Vậy Nhà nước bảo vệ ai? Đương nhiên là phải bảo vệ khách hàng chứ, vì họ là người tiêu dùng
cuối cùng, chủ đầu tư chỉ là trung gian thôi. Bảo vệ bằng cách bắt chủ đầu tư ký quỹ, cấm
chuyện chuyển nhượng dự án hoặc thế chấp ngân hàng. Bởi vì chủ đầu tư đã bán căn hộ rồi mà
đem thế chấp nữa là bán 2 lần.
Cho nên khủng hoảng sắp tới sẽ xảy ra giống như trường hợp của ngân hàng 0 đồng, Nhà nước
mua 0 đồng, cổ đông mất trắng. Đây cũng vậy, chủ đầu tư làm ăn thua lỗ, ngân hàng siết tòa
nhà, các khách hàng sẽ mất sạch luôn.
- Không phải khách hàng vẫn đang nắm hợp đồng sao?
Không còn gì đâu. Ngân hàng không chịu trách nhiệm chuyện đó. Sổ đỏ ngân hàng giữ. Hợp
đồng condotel chỉ là thỏa thuận giữa hai bên mua- bán. Khách hàng nắm cái hợp đồng là nắm lời
hứa của chủ đầu tư, chứ đâu có nắm quyền sử dụng đất nào đâu, nên khi khủng hoảng là mất
hết.
Còn trường hợp chủ đầu tư xây condotel, đất ấy không phải đất ở mà ông lại hứa cấp sổ, giờ
khách hàng ép ông ấy làm sổ, ông ấy quay sang lobby Nhà nước ra chính sách để tách sổ, rồi
lập khái niệm nọ, khái niệm kia, thì ông chủ đầu tư ấy cũng sai luôn.
Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!
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Các hoạt động kết nối trong nước và quốc tế
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Các hoạt động kết nối trong nước và quốc tế
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Thành lập CLB các nhà đầu tư BĐS nước ngoài tại Tp.HCM
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Tham gia các hoạt động của VnREA
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THAM DỰ CEO FORUM TẠI MALAYSIA
Nơi hội tụ hàng trăm CEO hàng đầu thế giới, cùng chia sẻ
những giải pháp và chiến lược kinh doanh trong thời đại
công nghệ 4.0
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Bảo trợ cho 2 đợt tổ chức sự kiện VnOPI – Triển lãm duy nhất và
lớn nhất về Đầu tư – Định cư – Du học – Việc làm toàn cầu

26

CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ 



Main Founder & Sponsor

VnOPI Fair 2018

27

CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Trong những năm gần đây, Công dân toàn cầu không còn là một khái niệm xa lạ, mà đã trở
thành mục tiêu hướng đến của một bộ phận không nhỏ người Việt Nam. Được hưởng quyền
tự do đi lại tới nhiều quốc gia, được trải nghiệm văn hoá và thụ hưởng nền giáo dục tiên tiến,
được tiếp cận cơ hội việc làm và kinh doanh vươn xa ngoài biên giới Việt Nam là điều mà
nhiều gia đình đang hướng tới.

VnOPI ra đời từ niềm đồng cảm với mong ước ấy. Tập hợp những đối tác có uy tín và kinh
nghiệm hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực tư vấn, đầu tư, định cư, giáo dục, luật, tài chính,
VnOPI là nơi duy nhất tại Việt Nam mà người tham dự có thể thu thập được thông tin cụ thể, giá
trị, và nhận được tư vấn nhiệt thành và trách nhiệm cho những quyết định về chặng đường trở
thành công dân toàn cầu cho bản thân và gia đình. Bản chất tập hợp và công khai của sự kiện
tạo điều kiện cho người tham dự có thể dễ dàng so sánh, đối chiếu và thẩm định độ tin cậy của
thông tin được giới thiệu.

Tiếp nối thành công của VnOPI lần I tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 06 năm 2018, VnOPI
sẽ đến với Hà Nội vào ngày 8 & 9 / 11/2018, tại Khách sạn InterContinental Hanoi Landmark 72.
VnOPI Hà Nội (VnOPI-HN-2018) thu hút sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp quốc tế với 20 tập
đoàn & tổ chức đăng ký gian hàng triển lãm và hàng trăm doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư, gia
đình trong nước.

Những hoạt động nổi bật trước sự kiện VnOPI-HN-2018:
• 1-3/6/2018: chính thức giới thiệu VnOPI-HN-2018 cho hơn 500 tập đoàn & tổ chức đến từ Mỹ, Úc,

Canada, Châu Âu, Nhật bản, Hàn Quốc, Singapore, .v.v…tại Khách sạn New World Hotel Saigon.
• 15/6-15/10/2018: tiếp nhận đăng ký của các đơn vị trong và ngoài nước.
• 15/8-15/10/2018: trực tiếp giới thiệu VnOPI-HN-2018 tại Mỹ & Châu Âu.
• 31/10/2018: tổ chức gặp gỡ báo chí để cập nhật công tác chuẩn bị của sự kiện.

Những hoạt động nổi bậc ngay tại VnOPI-HN-2018
• Ngày 8/11/2018:

 08:30-09:30: chương trình khai mạc
 09:30-18:00: tham quan triển lãm và trực tiếp gặp gỡ các tổ chức, tập đoàn quốc tế để

được giao lưu, tư vấn, kết nối.
• Ngày 9/11/2018:

 08:30-18:00: các tổ chức quốc tế tiếp tục trực tiếp giao lưu và tư vấn.
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Bà Lê Kim Thủy
Sáng lập viên & tài trợ

chính VnOPI Fair

Đây sẽ thực sự là một sự kiện rất đặc biệt! Sẽ không có
một sư kiện tương tự VnOPI Fair trước đây, hiện tại và
trong tương lai. Tôi đề nghị bạn nắm lấy cơ hội này vì
quyền lợi của chính bạn!

Ông Tống Văn Nga
Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, 
Sáng lập Hiệp hội BĐS Việt Nam 

(VnREA)

VnOPI Fair là ý tưởng đột phá, là Triễn lãm
tuyệt vời cho một thị trường với nhu cầu thực
tế rất lớn.

Ông Thân Thanh Vũ
Sáng lập viên Hiệp hội Du lịch

BĐS Việt Nam (VnTPA)

Sẽ không có sự kiện tương tự với VnOPI Fair tại Việt
Nam. Giờ đây, khách hàng Việt Nam đã có thể đến
VnOPI Fair và có được tất cả những gì họ cần.
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Ông Trần Đình Vĩnh
Thành viên sáng lập Saigontimes

Group 

Tôi nghĩ VnOPI Fair có thể là cách tốt nhất để các
nhà đầu tư Việt Nam gặp gỡ các chuyên gia, những
tổ chức chuyên nghiệp với nhiều lựa chọn, so sánh

Ông Trần Bằng Việt
Chủ doanh nghiệp, sáng lập và chủ tịch

Câu lạc bộ Quản trị và Khởi

Tôi rất hân hạnh được hỗ trợ công tác chuẩn bị
cho VnOPI Fair từ những ngày đầu tiên. VnOPI 
Fair mang thế giới đến cho người Việt Nam và
ngược lại. 

Mạng lưới của Ông Michel giúp cho Ông luôn là
thành viên chủ chốt cho dự án của bạn tại Châu
Á và Canada.

Michel Verdy 
Giám đốc khu vực Việt Nam và

Đông Nam Á
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Ông Tasos Stavrou 
Tổng Giám Đốc khu vực Châu Á 

và Trung Quốc

Aristo tự hào là một trong những công ty đầu tiên đăng
ký gian triển lãm tại VnOPI Fair. Ông Tasos được kính
trọng và luôn được xem là thành viên kinh nghiệm cho
bất cứ nghiệp vụ nào về BĐS. 

Ông Barry Winter 
Giám đốc Cấp cao của
Pafilia Group Síp - EU

Pafilia đăng ký những gian đầu tiên tại VnOPI Fair. 
Đội ngũ trình độ cao của chúng tôi sẽ cung cấp
dịch vụ chuyên nghiệp trong khi sự hiện diện toàn
cầu của chúng tôi giúp chúng tôi phục vụ khách
hàng ở bất cứ nơi đâu. 

Chúng tôi là một đơn vị môi giới đầu tư định cư lớn
nhất Châu Á. [tham gia triển lãm VnOPI Fair]

TS. Jason Chew
Giám đốc khu vực Châu Á
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Tôi rất hân hạnh có mặt tại VnOPI Fair.
Đội ngũ luật sư luôn cung cấp chuẩn mực dịch vụ
cao nhất cho khách hàng và gia đình của họ để
trở thành công dân Châu Âu hay Thường trú
nhân của Cộng hòa Síp.

Ông George Demetriades
Giám đốc Công ty Luật Andreas 

Demetriades & Co LLC

IFIG chắc chắn sẽ là một lựa chọn tối ưu cho bất kỳ nhà đầu
tư nào muốn mở ra cánh cửa mới đến mảnh đất thiên
đường phía Nam bán cầu: Australia

[có gian hàng tại VnOPI Fair]

Ông Võ hữu Lộc 
(Landon Võ) 

Chủ tịch Công ty IFIG

Ông Tirone Siren 
Giám đốc cấp cao của

Công ty Pearl Bay

Pearl Bay rất hân hạnh khi được đồng hành
cùng VnOPI trong những ngày đầu tiên. 
Thông qua VnOPI, Pearl Bay mong muốn
mang đến cho khách hàng Việt Nam những
thông tin chính xác nhất về Eb5.
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• Ngày 01/6/2018 – Triển lãm VnOPI lần đầu tiên tổ

chức tại Khách sạn New World TPHCM

• Hơn 30 gian triển lãm B2B và B2C và hội nghị

trang bị kiến thức về đầu tư định cư

• Hơn 40 đơn vị tổ chức tham gia triển lãm

• Hơn 1000 lượt khách đến tham dự

• Thu hút nhiều cơ quan báo chí truyền thông đến

đưa tin như: The Leaders, The Saigontimes, Du

lịch, HTV7, HTV9,…

• 100% phản hồi khách hàng cảm thấy hài lòng và

bất ngờ về các lợi ích mà sự kiện mang lại

• Digital: hơn 5.000.000 lượt tiếp cận toàn cầu
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Tháng 6/2018, VnOPI tại TPHCM thu hút hơn 1000 lượt khách
đến tham dự
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Họp báo VnOPI tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 50 đơn vị
truyền thông báo chí
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Tiếp nối thành công từ sự kiện VnOPI TPHCM, tháng
11/2018 VnOPI tiếp tục tổ chức sự kiện Triển lãm về
Đầu tư – Định cư – Du học – Việc làm tại Hà Nội. Đây
là dịp để các khách hàng tại Việt Nam có cơ hội kết
nối, đầu tư và hợp tác quốc tế toàn diện.
• Hơn 20 gian triển lãm về đầu tư, định cư, du

học,việc làm…
• Có sự góp mặt của hơn 200 tổ chức & tập đoàn

lớn và nhà đầu tư trong và ngoài nước
• Có sự tham gia đồng hành của các tổ chức lớn

như Hiệp hội BĐS VN, Hội BĐS Du lịch VN, Hội
môi giới VN, CLB BĐS HN, các lãnh sự và tham
tán các nước,…

• Dự kiến hơn 1000 người đến tham dự
• Thời gian: 8h30-18h00, từ 08/11/2018 -

09/11/2018
• Địa điểm: Khách sạn InterContinental 

Landmark 72, (Keangnam), đường Phạm Hùng, 
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
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Mô hình không gian tổ chức VnOPI Fair tại Hà Nội
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P.820, Lầu 8 – Saigon Paragon, Số 3 Nguyễn 
Lương Bằng, PMH, Q.7, Tp HCM

Hotline: +84-(0)-901469177
Tel: (84-28) – 54113234
Fax: (84-28) – 54161017

Email: vuthan2011@gmail.com
www.vntpa.vn

LIÊN HỆ

Main Founder & Sponsor

RESEARCHERS - BROKERS – DEVELOPERS - EXPERTS

mailto:vuthan2011@gmail.com

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Slide Number 57

