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MÔ HÌNH CỘNG ĐỒNG HỘ DÂN  
TỔ CHỨC LIÊN KẾT CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI  

CHUNG CƯ CŨ 
 
Cải tạo và xây dựng lại Chung cư cũ tại hai thành phố lớn là TP. Hà Nội và TP. Hồ 
Chí Minh được chính quyền, người dân, xã hội rất quan tâm và tìm cách thực hiện. 
Có nhiều mô hình cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Dưới đây là giới thiệu tóm tắt 
một mô hình mới - Mô hình cộng đồng hộ dân tổ chức liên kết cải tạo, xây dựng lại 
chung cư cũ. 
Bài viết được trình bày trong Hội thảo: Mô hình cộng đồng hộ dân tổ chức liên kết 
cải tạo xây dựng lại chung cư cũ tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, diễn ra vào 
ngày 19/12/2020 tại Trường Đại học Xây dựng.  
 

1. CHUNG CƯ CŨ TẠI TP. HÀ NỘI VÀ TP. HỒ CHÍ MINH 

1.1. CHUNG CƯ CŨ TẠI TP. HÀ NỘI   

Chung cũ tại TP. Hà Nội được xây dựng chủ yếu từ những năm 1960 đến 1992.  

Do hết niên hạn sử dựng, cấu kiện xây dựng bi lún, nứt, nghiêng, cộng với việc hộ dân 
tự cơi nới, sửa chữa nên nhiều Chung cư cũ bị hư hỏng nặng, nguy hiểm, cần phải di 
dời, phá dỡ trong thời gian nhất định để bảo đảm an toàn cho người sử dụng. 

Năm 2016, UBND TP. Hà Nội công bố kết quả đánh giá mức độ nguy hiểm của 42 
Chung cư cũ ở 5 quận, huyện, trong đó: 2 tòa nhà nguy hiểm ở mức độ D cần phải di 
dân gấp; 39 tòa nhà nguy hiểm ở mức độ C; 1 tòa nhà nguy hiểm ở mức độ B. 

1) Các tòa nhà mức độ nguy hiểm D:  Tòa nhà G6A Thành Công (Ba Đình, Hà Nội), 
gồm 3 đơn nguyên cao 5 tầng, xây gạch. Đơn nguyên 1 và 2 mức độ nguy hiểm loại D. 

 
Khu tập thể Thành công, Ba Đình, Hà Nội 

với các dãy Chung cư  
Tòa nhà G6A Thành Công (Ba Đình, Hà 

Nội) với mức độ nguy hiểm loại D 

2) Các tòa nhà mức độ nguy hiểm C: 

● Khu vực quận Ba Đình: Tòa nhà G6A Thành Công, đơn nguyên 3 tầng; G6B 
Thành Công, 2 đơn nguyên 5 tầng, xây gạch; A1 Giảng Võ, 2 đơn nguyên 4 tầng, xây 
gạch; A2 Giảng Võ, 2 đơn nguyên 4 tầng, xây gạch; Tập thể 66 Cửa Bắc, 1 đơn 
nguyên 4 tầng, xây gạch; Nhà A số 218C Đội Cấn, 2 đơn nguyên 4 tầng, xây gạch; 
Nhà A7 Tập thể đường sắt, 2 đơn nguyên 5 tầng, xây gạch;  Nhà A và B Ngọc Khánh, 
4 đơn nguyên 5 tầng, lắp ghép tấm lớn; Nhà B1 Ngọc Khánh, 1 đơn nguyên 4 tầng, 
xây gạch; Nhà B2.1 Ngọc Khánh, 2 đơn nguyên 5 tầng; Nhà B2.2 Ngọc Khánh, 3 đơn 
nguyên 3 tầng; 
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● Khu vực quận Hoàn Kiếm: 121 Lê Duẩn (112 Trần Hưng Đạo), 2 đơn nguyên 3 
tầng, xây gạch; 

● Khu vực quận Đống Đa: Tòa nhà A1 Khương Thượng, 3 đơn nguyên 5 tầng, lắp 
ghép tấm lớn; Tòa nhà E1 và E3 Vĩnh Hồ, 3 đơn nguyên 5 tầng, lắp ghép tấm lớn; Tòa 
nhà A6 Vĩnh Hồ, 2 đơn nguyên 4 tầng, xây gạch; Tòa nhà A7 và A8 Vĩnh Hồ, 5 đơn 
nguyên 5 tầng, khung bê tông cốt thép; Tòa C3 Vĩnh Hồ, 2 đơn nguyên 4 tầng, xây 
gạch; Tòa 12 Hào Nam, 2 đơn nguyên 5 tầng, lắp ghép tấm lớn; Tòa 5B Tây Sơn - Tập 
thể Đại học Công Đoàn, 2 đơn nguyên 5 tầng; Tòa E4 Vĩnh Hồ, 2 đơn nguyên 5 tầng, 
lắp ghép tấm lớn; Tòa B6 và B7 Vĩnh Hồ, 4 đơn nguyên 4 tầng, xây gạch; C5 Vĩnh 
Hồ, 4 tầng 3 đơn nguyên, xây gạch; 

● Khu vực quận Thanh Xuân: A1 Thanh Xuân Bắc (Tập thể Bộ Công An), 3 đơn 
nguyên 5 tầng, xây gạch; Tòa F4 Thanh Xuân Trung (Tập thể Bóng đèn phích nước 
Rạng Đông), 2 đơn nguyên 4 tầng, xây gạch; Tòa F1 và F2 Tập thể Xà phòng, 4 đơn 
nguyên 3 tầng, xây gạch;  F5 Tập thể Xà phòng, 2 đơn nguyên 4 tầng, xây gạch; F4 
Tập thể Cao su Sao Vàng, 3 đơn nguyên 3 tầng, xây gạch; F11 Tập thể Cao su Sao 
Vàng, 3 đơn nguyên 4 tầng, xây gạch; A3 Tập thể Cơ khí Hà Nội, 2 đơn nguyên 3 
tầng; Nhà D tập thể Thuốc lá Thăng Long, 3 đơn nguyên  4 tầng, xây gạch; Nhà A và 
nhà C khu Tập thể Thuốc lá Thăng Long, 6 đơn nguyên 3 tầng, xây gạch; 

● Khu vực huyện Đông Anh: Nhà A1 - A2 - A3 - A4 Tập thể Nguyên Khê, 8 đơn 
nguyên 5 tầng, xây gạch. 

3) Các tòa nhà mức độ nguy hiểm B:  K2 Hào Nam (Đống Đa), 2 đơn nguyên cao 5 
tầng. 

Từ năm 1999 đến nay, TP. Hà Nội đã triển khai Chương trình cải tạo và xây dựng 
lại Chung cư cũ, song  mới chỉ cải tạo, xây dựng lại được 14 trên tổng số hơn 1.579 
Chung cư cũ (đạt khoảng 1%).  
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1.2. CHUNG CƯ CŨ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH   

Năm 2016, Thành ủy TP.HCM đề ra Chương trình cải tạo, xây dựng lại 474 Chung cư 
cũ có từ trước năm 1975, trong đó xác định đến năm 2020 sẽ cải tạo hoặc xây dựng lại 
237 chung cư hư hỏng; di dời, xây dựng lại 15 chung cư cấp D (cấp nguy hiểm). 

Hiện tại, TPHCM mới chỉ hoàn thành cải tạo 132/474 Chung cư cũ, tương đương 
29%; xây dựng lại 4 chung cư cấp D và 6 chung cư không phải cấp D. 

Cũng tương tự như tại TP. Hà Nội, các Chung cư cũ TP. HCM vẫn đang xuống cấp 
từng ngày cùng với những khó khăn trong việc triển khai theo Mô hình sử dụng 
nguồn vốn Nhà nước và bất cập trong chính sách kêu gọi đầu tư theo Mô hình xã 
hội hóa.  

 

 
Hình ảnh xuống cấp điển hình của Chung 
cư cũ tại TP. HCM (Chung cư Vĩnh Hội 

(Q.4, TP.HCM) 
 

Chung cư cũ 727 Trần Hưng Đạo, Quận 
5 TP.HCM 

 

2. MÔ HÌNH XÃ HỘI HÓA ĐẦU TƯ CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI 
CHUNG CƯ CŨ    

2.1. HAI MÔ HÌNH ĐẦU TƯ CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ 
HIỆN NAY   

● Dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại Chung cư là dự án phá dỡ một phần hoặc toàn 
bộ Chung cư cũ để cải tạo, nâng cấp mặt ngoài, kết cấu công trình, điều chỉnh cơ cấu 
diện tích căn hộ hoặc xây dựng mới chung cư, công trình kiến trúc, hạ tầng theo quy 
hoạch được phê duyệt. Hiện tại có 2 mô hình đang triển khai. 

● Mô hình sử dụng nguồn vốn Nhà nước (vốn ngân sách, công trái quốc gia, trái 
phiếu, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi, vốn tín dụng đầu tư phát triển) 
hoặc theo hình thức BT (Build – Transfer/ Xây dựng – Chuyển giao, là hình thức đầu 
tư giữa Nhà đầu tư với cơ quan Nhà nước để cải tạo, xây dựng lại Chung cư cũ. Sau 
khi hoàn thành, Nhà đầu tư chuyển giao công trình cho Nhà nước; Nhà nước sẽ sẽ 
thanh toán cho Nhà đầu tư theo hợp đồng BT hoặc tạo điều kiện cho Nhà đầu tư thực 
hiện dự án khác để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận). Mô hình này được thực hiện trong 
trường hợp:  

- Chủ sở hữu Chung cư cũ không lựa chọn được Chủ đầu tư. Nhà nước thực hiện việc 
cưỡng chế phá dỡ để trực tiếp đầu tư cải tạo, xây dựng lại chung cư.   

- Nhà nước thực hiện hình thức BT với Chủ đầu tư đảm nhận việc xây dựng lại Chung 
cư cũ trên diện tích đất cũ hoặc tại vị trí khác để phục vụ nhu cầu tái định cư cho các 
Chủ sở hữu chung cư.  
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Mô hình sử dụng nguồn vốn Nhà nước chưa được chọn lựa rộng rãi, trước hết do 
nguồn ngân sách hạn chế… 

● Mô hình xã hội hóa đầu tư : là hình thức đầu tư cải tạo, xây dựng lại Chung cư cũ 
theo phương thức Nhà đầu tư kinh doanh BĐS thỏa thuận với Hộ dân - Chủ sở hữu 
Chung cư cũ việc di dời hoặc tái định cư, trên cơ sở tính toán hài hòa lợi ích giữa Nhà 
đầu tư với Hộ dân và bảo đảm đáp ứng các quy định chung của Thành phố. Mô hình 
này được ưu tiên thực hiện cả tại TP. Hà Nội và TP. HCM, phù hợp với Nghị định số 
101/2015/NĐ- CP, ngày 20/11/2015 của Chính phủ về cải tạo và xây dựng lại nhà 
chung cư.  

Mô hình xã hội hoá đầu tư hiện nay về cơ bản là Mô hình kinh doanh BĐS tại trung 
tâm thành phố với chủ thể là những doanh nghiệp kinh doanh BĐS có vị thế và chính 
họ là người chủ động dẫn dắt thực hiện dự án. Các Hộ dân - Chủ sở hữu Chung cư cũ 
và Cộng đồng của họ chỉ có vai trò thụ động, chờ đợi và tiếp nhận các quyền lợi được 
cho là hợp lý từ Nhà đầu tư. Các Hộ dân cũ không có nhiều cơ hội để nâng cấp tiêu 
chuẩn diện tích ở cho một tương lai lâu dài; Cộng đồng hộ dân cũ (gắn với sinh kế và 
văn hóa cộng đồng) hoàn toàn bị xóa bỏ, được thay thế bằng Chủ sở hữu mới, Cộng 
đồng hộ dân mới.  

 

2.2. MÔ HÌNH XH HÓA ĐẦU TƯ CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ 
VỚI CHỦ ĐẦU TƯ LÀ NHÀ KINH DOANH BĐS 

Mô hình này đã triển khai và mang lại thành công nhất định. Tuy nhiên, việc thực hiện 
bị kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ do gặp phải nhiều vấn đề trong quá trình thực hiện, đặc 
biệt là việc hài hòa mục tiêu, lợi ích giữa: NHÀ NƯỚC - NHÀ ĐẦU TƯ - HỘ DÂN.   

1) Quản lý Nhà nước - Đa mục tiêu, đúng quy trình 

● Nhà nước muốn di dời người dân khỏi nơi mất an toàn, song việc thực hiện cần 
phải theo đúng quy trình  và các quy định pháp luật có liên quan; Hạn chế trách nhiệm 
về thời gian thực hiện và rất phức tạp trong việc thay đổi các quy trình.  

● Nhà nước khống chế số tầng cao và quy mô dân số: 

Tại Hà Nội, Chung cư cũ tập trung chủ yếu ở quận Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân..., 
là nơi mật độ dân số đông, thậm chí cao gấp đôi so với quy hoạch dân số được phê 
duyệt. Muốn thu hút Nhà đầu tư thì phải đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp. Việc 
gia tăng lợi nhuận của doanh nghiệp lại dẫn đến mâu thuẫn với quy định về khống chế 
tầng cao và giữ nguyên quy mô dân số hiện tại.  

● Nhà nước đang thống nhất quan điểm để hình thành một quy trình thực hiện 
mới:  

- Quan điểm đồng thuận kết hợp với việc điều chỉnh một số quy định, ví dụ như: Cho 
phép tăng mật độ dân số ở mức nhất định bằng cách cho tăng số tầng ở mức nhất định 
của dự án tuỳ theo từng trường hợp cụ thể; Điều chỉnh quy định liên quan đến lựa chọn 
Chủ đầu tư; Giảm tỷ lệ % Hộ dân - Chủ sở hữu Chung cư cũ thống nhất với Nhà đầu 
tư…   

- Quan điểm không đồng thuận, ví dụ như: Nếu Hà Nội biến các Chung cư cũ thành 
cao ốc thì sẽ mâu thuẫn với quy hoạch, bởi trong nội đô không được phép xây nhà cao 
tầng. Thêm nữa, hạ tầng các khu vực này vốn đã quá tải, không thể đáp ứng được yêu 
cầu nếu các tòa cao ốc mọc lên.  

- Quan điểm khác:  Nhà đầu tư chuyển Dự án cải tạo Chung cư cũ thành dự án nhà 
thương mại trung, cao cấp để tận dụng ưu thế vị trí, bù đắp chi phí tài chính mà không 
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tăng mật độ dân số. Hộ dân sẽ nhận khoản đền bù thích đáng để tái định cư tại nơi 
khác… 

2) Nhà đầu tư kinh doanh BĐS - Tối đa hóa lợi nhuận; Giảm thiểu rủi ro 

● Nhiều Nhà đầu tư còn đắn đo: Sở Xây dựng Hà Nội cho biết (năm 2020), trong 28 
Dự án Chung cư cũ mà Thành phố mời gọi doanh nghiệp cải tạo, xây dựng lại chỉ có 
18 Nhà đầu tư đăng ký tham gia. Thực tế triển khai kéo dài của nhiều Dự án đầu tư cải 
tạo và xây dựng lại Chung cư cũ đã khiến nhiều Nhà đầu tư phải cân nhắc.  

● Nhà đầu tư – Doanh nghiệp kinh doanh BĐS muốn tăng diện tích sàn thương 
mại, ngoài việc tập trung vào các địa điểm trong trung tâm thành phố, nơi vị trí có giá 
trị BĐS cao để hạn chế rủi ro. Theo tính toán của Nhà đầu tư, để bù được vốn đã bỏ ra 
(trong đó có việc bồi thường tới 1,5 lần diện tích căn hộ cũ, chi phí cho hộ dân thuê 
nhà trong thời gian xây dựng) và có lãi, việc đầu tư thường gắn với 2 điều kiện liên 
quan với nhau trong thực tế:  

- Diện tích dư ra để kinh doanh thương mại: Tòa nhà xây dựng mới thường phải có 
tổng diện tích sàn gấp tối thiểu 3 lần diện tích sàn của Chung cư cũ, tương đương với 
chiều cao mới phải đạt từ 15 - 18 tầng; Diện tích sàn chung cư mới dành một nửa để 
tái định cư và một nửa để kinh doanh thương mại.  

- Tỷ lệ giữa Giá BĐS và Chi phí đầu tư xây dựng (đồng VN/m2 sàn căn hộ): Với 
diện tích kinh doanh thương mại bằng một nửa diện tích sàn, thì giá trị BĐS sản phải 
gấp đôi Chi phí đầu tư xây dựng. Ví dụ, Chi phí đầu tư xây dựng 15 tr.đ/m2 sàn căn 
hộ, thì giá bán phải gấp đôi, đạt 30 tr.đ/m2 sàn căn hộ, mới có thể thu hồi vốn đầu tư 
và sinh lợi nhuận (trường hợp dành một nửa diện tích căn hộ để tái định cư). Nếu 
không đạt tỷ lệ này lại phải tính đến phương án tăng quy mô diện tích sàn kinh doanh 
thương mại, dẫn đến xu hướng tăng chiều cao.   

● Nhà đầu tư kinh doanh BĐS muốn sử dụng diện tầng 1 cho hoạt động kinh 
doanh thương mai để gia tăng lợi nhuận. Điều này gặp phải ý kiến không đồng thuận 
của những hộ dân tầng 1 gắn với hoạt động sinh kế của họ. Hiện tại đang có đề xuất hộ 
dân tầng 1 được ưu tiên mua thêm diện tích sàn kinh doanh thương mại với diện tích 
bằng diện tích căn hộ theo giá đầu tư cộng 10% lợi nhuận của Nhà đầu tư... 

● Nhà đầu tư kinh doanh BĐS cho rằng đây là một cơ hội song nhiều rủi ro, trước 
hết họ phải có được 100% ý kiến đồng thuận của Hộ dân - Chủ sở hữu nhà chung cư, 
mới được tiến hành phá dỡ và xây dựng lại. Để đạt được tỷ lệ này phải tốn nhiều thời 
gian vận động, thuyết phục, ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh, đặc biệt là tại dự án 
quy mô lớn với nhiều hộ dân.  

3) Cộng đồng Hộ dân - Mỗi hộ dân, mỗi mong muốn 

Không ai muốn sống với nỗi sợ hãi trong Chung cư cũ hư hỏng nặng, nguy hiểm chờ 
sập, song mỗi Hộ dân (có thể có 02 sổ hộ khẩu trở lên) trong Cộng đồng Chung cư cũ 
lại đặt ra các mong muốn khác nhau với Nhà đầu tư và Quản lý Nhà nước, trước hết:  

● Xây dựng lại Chung cư cũ chính là cơ hội để Hộ dân có một nơi ở khang trang 
lâu dài: Theo mô hình hiện tại, việc cải tạo, xây dựng lại Chung cư cũ chủ yếu qua 
tâm đến cân bằng lợi ích kinh tế giữa các Hộ dân – Chủ sở hữu Chung cư cũ và Nhà 
đầu tư kinh doanh BĐS. Căn hộ Chung cư cũ có diện tích trung bình 35m2, tương 
đương 8,75m2/người (rất thấp so với nhu cầu hiện nay, là một trong những nguyên 
nhân của việc cơi nới mở rộng diện tích).  

Trong mô hình hiện tại, dù được đền bù 1,5 lần, diện tích căn hộ tái định cư chỉ đạt 
52,5m2, tương đương 13,13m2/người, còn thấp so với nhu cầu hôm nay và không đáp 
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ứng được cho nhu cầu của ngày mai. Cơ hội để người dân có được một căn hộ khang 
trang lâu dài trên mảnh đất quen thuộc của mình là rất hạn chế.  

● Duy trì hoạt động sinh kế: Các hộ dân tại tầng 1 không đồng ý chuyển vị trí lên 
tầng trên hoặc yêu cầu hệ số đền bù cao để bù vào hoạt động sinh kế không còn sau 
khi xây dựng lại.  

● Tăng tỷ lệ bồi thường: Người dân ngày nay hoàn toàn có hiểu biết để tính được lợi 
nhuận mà Nhà đầu tư kinh doanh BĐS có thể đạt được trong Dự án (đặc biệt tại địa 
điểm có giá trị BĐS cao) và đặt ra các yêu cầu cao về hệ số chuyển đổi diện tích tái 
định cư (không chỉ gấp 1,5 lần mà có thể tới 2 lần).   

● Thời gian tạm cư: Số tiền đi thuê nhà; Mức hỗ trợ; Bao giờ được quay về...  

● Nỗi lo vay mượn và phải di dời đến nơi sinh sống mới: Quy mô diện tích căn hộ 
Chung cư cũ phổ biến ở mức trung bình 35m2/hộ. Với phương án đổi theo tỷ lệ 1,5 lần 
thì diện tích căn hộ sau cải tạo đạt 52,5m2. Trong nhiều dự án mới, căn hộ chung cư 
thường có quy mô từ 60- 70m2 trở lên (đáp ứng chỉ tiêu 25m2 sàn/căn hộ/người) và 
không phải chủ hộ nào cũng đủ tiền để mua bù vào phần diện tích tăng thêm này với 
giá thị trường tại trung tâm thành phố; họ phải tính đến việc vay mượn hoặc bán nhà 
để chuyển đến nơi khác sinh sống.  

Và nhiều mong muốn khác.   

2.3. CÁC ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN MÔ HÌNH XÃ HỘI HÓA HIỆN NAY CỦA 
UBND TP HÀ NỘI VÀ TP. HCM  

Để thúc đẩy Chương trình cải tạo, xây dựng lại Chung cư cũ, UBND TP Hà Nội và 
TP. HCM hiện đang đề xuất với Chính phủ nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện Mô hình 
xã hội hóa đầu tư cải tạo, xây dựng lại Chung cư cũ với Chủ đầu tư là Nhà kinh 
doanh BĐS.  

● Đề xuất liên quan đến việc chọn Nhà đầu tư 

- Chấp thuận, cho phép thực hiện thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi 
tiết dự án cải tạo, xây dựng lại Chung cư cũ trước khi thực hiện thủ tục lựa chọn Chủ 
đầu tư dự án.  

- Chấp thuận, cho phép UBND Thành phố được chỉ định Nhà đầu tư có đủ năng lực 
thực hiện làm Chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại Chung cư cũ theo hình thức xã 
hội hóa khi các Hộ dân - Chủ sở hữu Chung cư cũ không lựa chọn được Chủ đầu tư 
theo quy định, nhằm đẩy nhanh việc cải tạo, xây dựng lại Chung cư cũ... 

- Chấp thuận việc các Hộ dân Chủ sở hữu Chung cư cũ đề xuất, giới thiệu Nhà đầu tư 
tham gia đấu thầu lựa chọn Chủ đầu tư, thay cho việc Hộ dân chỉ được lựa chọn Nhà 
đầu tư do quản lý Nhà nước giới thiệu.  

● Đề xuất liên quan đến việc quy hoạch 

- Chấp thuận việc cải tạo xây dựng lại từng Chung cư cũ nguy hiểm cấp D (không phải 
dạng chung cư đơn lẻ), thay vì phải thực hiện theo dự án xây dựng toàn khu.  

- Chấp thuận cho phép Thành phố được chủ động quyết định việc điều chỉnh chỉ tiêu 
quy hoạch về dân số, tầng cao công trình trong khu vực nội đô, đảm bảo phù hợp với 
tình hình thực tế và khả năng đáp ứng của hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của từng địa 
điểm thực hiện Dự án.  

● Đề xuất giảm tỷ lệ phần trăm các Hộ dân - Chủ sở hữu thống nhất với việc cải 
tạo Chung cư cũ 
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- Chấp thuận cho phép 70% thay vì 100% Hộ dân - Chủ sở hữu Chung cư cũ thống 
nhất phá dỡ để xây dựng lại Chung cư cũ, đặc biệt thuộc loại hư hỏng nặng, nguy 
hiểm, để bảo đảm an toàn cho người sử dụng 

- Bổ sung chế tài cưỡng chế phá dỡ đối với các Hộ dân - Chủ sở hữu còn lại không 
đồng ý phá dỡ... 

Tổng hợp vấn đề phải giải quyết khi cải tạo Chung cư cũ  
với Mô hình xã hội hóa hiện tại 

 Vấn đề Hướng giải quyết hiện nay -  
Đề xuất các cơ chế đặc thù 

A Liên quan đến Quản lý Nhà 
nước  

 

 Chỉ tiêu quy hoạch không chế 
về số tầng cao, số dân  

Chấp thuận cho phép được chủ động quyết định 
việc điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch về dân 
số, tầng cao công trình trong khu vực nội đô, 
đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của từng 
dự án và khả năng đáp ứng của HTKT, HTXH 
của khu vực. 

 Thực hiện dự án xây dựng 
toàn khu 

Chấp thuận việc cải tạo xây dựng lại từng chung 
cư nguy hiểm cấp D, thay vì phải thực hiện theo 
dự án XD toàn khu. 

B Liên quan đến Nhà đầu tư 
kinh doanh BĐS 

 

 Quy định về việc lựa chọn 
Chủ đầu tư trước khi thực 
hiện thủ tục lập, thẩm định và 
phê duyệt QHDT của dự án  

Cho phép thực hiện thủ tục lập, thẩm định và 
phê duyệt QHCT của dự án cải tạo, xây dựng lại 
Chung cư cũ trước khi thực hiện thủ tục lựa 
chọn Chủ đầu tư dự án.  

 Quy định về việc giới thiệu 
Chủ đầu tư để các Hộ dân - 
Chủ sở hữu chung cư lựa 
chọn 

Cho phép UBND Thành phố được chỉ định Chủ 
đầu tư có đủ năng lực thực hiện khi các Chủ sở 
hữu chung cư không lựa chọn được Nhà đầu tư 
theo quy định 

B Liên quan đến Hộ dân - Chủ 
sở hữu Chung cư cũ 

 

 100% Chủ sở hữu thống nhất 
phá dỡ để xây dựng chung cư 
mới 

Đề xuất quy định: Chỉ cần sự đồng ý của 70% 
Chủ sở hữu là được phép tháo dỡ, cùng với đó 
là chế tài cưỡng chế phá dỡ. 

 UBND Thành phố giới thiệu 
các Nhà đầu tư và Hộ dân lựa 
chọn  

Đề xuất quy định: Các hộ dân có thể giới thiệu 
Chủ đầu tư tham gia lựa chọn Nhà đầu tư.  

 
Tóm lại, việc cải tạo, xây dựng lại Chung cư cũ vẫn tiếp tục phải chờ các đề xuất 
được Chính phủ phê duyệt.  



 8 

3. CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ - KHÔNG THỂ ĐỂ 
CHẬM HƠN ĐƯỢC NỮA  

● Theo các Chuyên gia xây dựng, sự sụp đổ của các Chung cư cũ tại TP. Hà Nội, TP. 
HCM, không chỉ đến từ  xuống cấp của cấu kiện xây dựng (có từ những năm 1960), 
mà còn do dư chấn động đất, cháy nổ và có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Tháng 11/2019, 
xuất hiện các trận động đất mạnh 5,7 và 5,4 độ richter xảy ra tại Lào và tỉnh Cao Bằng 
đã gây dư chấn nhẹ tại Hà Nội. Cho dù còn dựa vào dự đoán về việc Hà Nội hiếm xảy 
ra động đất. Song hiếm vẫn là có thể xảy ra. Còn bất cứ một vụ nổ bình ga nào trong 
một căn hộ Chung cư cũ cũng có thể làm cả block nhà sụp đổ, gây nguy hiểm đến tính 
mạng của hàng trăm con người.  

 

  
Chung cư cũ Hà Nội, Việt Nam: Xuống cấp từ bên ngoài đến bên trong nhà gắn với 

nguy cơ sụp đổ và làm xấu cảnh quan đô thị 

 

 

  
Ngày 21/10/2020, Báo Nhân dân đưa tin về sập chung cư 3 tầng tại Mumbai, Ấn Độ 

làm hàng chục người thương vong, do chung cư xuống cấp 

● Chung cư cũ không những nguy hiểm cho tính mạng người dân mà còn làm xấu 
hình ảnh kiến trúc khu vực nội đô TP. Hà Nội (cũng như TP. HCM). Trong mắt 
người dân cả nước và du khách nước ngoài, điều này không tương xứng với thủ đô của 
một quốc gia 100 triệu dân.  

● Việc cải tạo, xây dựng lại Chung cư cũ không thể để chậm hơn được nữa. Trách 
nhiệm trước hết thuộc về UBND TP. Hà Nội, TP.HCM và của chính Cộng đồng các 
Hộ dân - Chủ sở Chung cư cũ.  
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4. MÔ HÌNH CỘNG ĐỒNG HỘ DÂN TỔ CHỨC LIÊN KẾT CẢI TẠO, 
XD LẠI CHUNG CƯ CŨ  
 

MÔ HÌNH CỘNG ĐỒNG HỘ DÂN TỔ CHỨC LIÊN KẾT CẢI TẠO, XÂY DỰNG 
LẠI CHUNG CƯ CŨ 

 

 
 

 

4.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÔ HÌNH 

● Mô hình Cộng đồng hộ dân tổ chức liên kết cải tạo, xây dựng lại Chung cư cũ  là 
một dạng của Mô hình Xã hội hóa đầu tư cải tạo, xây dựng lại Chung cư cũ tại TP. Hà 
Nội và TP. HCM, giai đoạn hiện tại (đến năm 2030); phù hợp với các quy định của 
Nhà nước, trước hết là Nghị định số 101/2015/NĐ- CP, ngày 20/11/2015 của Chính 
phủ về cải tạo và xây dựng lại nhà chung cư. Song cũng có những khác biệt riêng về 
phương thức thực hiện.  

● Theo Mô hình này, những Hộ dân - Chủ sở hữu Chung cư cũ phải tự bỏ kinh phí 
ra cải tạo, xây dựng lại Chung cư cũ; chủ động liên kết với các tổ chức có liên quan 
để cải tạo, xây dựng lại chính ngôi nhà đang xuống cấp của họ, thay vì thụ động chờ 
đạt được các thỏa thuận với lợi ích hạn chế được đưa ra bởi Nhà đầu tư kinh doanh 
BĐS đến từ bên ngoài.  

● Mô hình này cũng có Nhà đầu tư. Song đây là Nhà đầu tư được Cộng đồng hộ dân 
lựa chọn. Nhà đầu tư  kinh doanh BĐS trong Mô hình này là Nhà đầu tư theo hướng 
Doanh nghiệp xã hội (Social Enterprise). Đây là Doanh nghiệp kinh doanh BĐS, song 
trong trường hợp này lại thực hiện các mục tiêu mang tính xã hội: Lợi nhuận thu được 
từ hoạt động kinh doanh BĐS chuyển cho Cộng đồng hộ dân, thay vì tối đa lợi nhuận 
cho cổ đông hoặc chủ sở hữu; Phát triển giải pháp sáng tạo, hiệu quả nhằm tạo ra cơ 
hội nhà ở tốt hơn cho Cộng đồng hộ dân; Theo đuổi đồng thời cả mục tiêu xã hội, môi 
trường và kinh doanh. 
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● Trong Mô hình này, Ban Đại diện Cộng đồng hộ dân không chỉ có vai trò quan 
trọng trong việc tổ chức Hội nghị Nhà chung cư để lựa chọn Nhà đầu tư, mà còn có vai 
trò kết nối với các tổ chức khác có liên quan, điều hành, giám sát việc lựa chọn và 
triển khai thực hiện Dự án cải tạo, xây dựng lại Chung cư cũ, cũng như có trách nhiệm 
là trọng tài phân chia quyền lợi có được từ kinh doanh BĐS cho các Hộ dân – Chủ sở 
hữu Chung cư cũ; ký xác nhận nguồn kinh phí đóng góp của Hộ dân và ký xác nhận 
trả chi phí thực hiện Dự án cho Nhà đầu tư kinh doanh BĐS và công việc khác có 
liên quan. 

● Trong Mô hình này ngoài Ban Đại diện Cộng đồng hộ dân và Chủ đầu tư sẽ xuất 
hiện thêm các tổ chức khác cùng tham gia như Ngân hàng, đơn vị tư vấn giám sát 
cùa Cộng đồng hộ dân,… 

4.2. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA MÔ HÌNH SO VỚI MÔ HÌNH XÃ HỘI HÓA 
HIỆN TẠI 

● Về cơ bản không tăng thêm hộ dân (số người) và tuân theo quy định về số tầng 

Diện tích tăng thêm phù hợp với quy hoạch chi tiết khu vực đã được phê duyệt, đều 
chia lại cho Hộ dân.  

Ví dụ: Tòa nhà cũ hiện là 5 tầng, nếu được phép xây cao 11-13 tầng, diện tích căn hộ 
sẽ tăng thêm khoảng 2,5 lần; Một hộ dân Chung cư cũ có diện tích trung bình 35m2 
(chỉ tiêu diện tích ở khoảng 8,75m2/người), sau khi cải tạo sẽ có diện tích căn hộ sở 
hữu là 87,5m2 (21,88m2/người).  

Nếu tòa nhà được phép xây cao 15-17 tầng, diện tích căn hộ tăng thêm khoảng 3 lần; 
Một hộ dân sẽ có diện tích căn hộ sau cải tạo là 105m2 (26,25m2/người).  

Nếu tòa nhà được phép xây cao 21- 25 tầng, diện tích căn hộ tăng thêm khoảng 4 lần; 
Một hộ dân sẽ có diện tích căn hộ sau cải tạo là 140m2 (30m2/người). Với quy mô này 
bắt đầu có thể tính đến phương án chia làm 2 căn hộ để đáp ứng nhu cầu tách hộ cho 
tương lai.  

Mô hình là cơ hội cho từng Hộ dân nâng cao chất lượng sống và gia tăng giá trị tài 
sản.  

● Giữ nguyên các Hộ dân tầng 1. Trong trường hợp diện tích sau cải tạo tăng lên 3 
lần, các hộ dân tầng 1 sẽ được căn hộ thông 3 tầng tại tầng 1.  

Mô hình tôn trọng hoạt động sinh kế của hộ dân tại tầng 1.  

● Các hộ dân bỏ chi phí cải tạo ngôi nhà của chính họ đang xuống cấp và nguy 
hiểm, gồm: Chi phí đầu tư xây dựng phù hợp với quy mô của Dự án theo quy định của 
Nhà nước; Chi phí tạm cư phù hợp với điều kiện của từng Hộ dân. Những hộ dân khó 
khăn về tài chính có thể sẽ được Cộng đồng hộ dân, Nhà đầu tư và Ngân hàng hỗ trợ.  

Mô hình thể hiện suy nghĩ của Hộ dân và Cộng đồng: “ Tự cứu mình, trước khi 
trời cứu”.  

● Vai trò quan trọng của Ngân hàng. Toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng mà mỗi Hộ 
dân phải nộp theo quy mô căn hộ được chuyển vào Ngân hàng. Ngân hàng chuyển dần 
kinh phí cho Nhà đầu tư theo tiến độ thực hiện Dự án với sự giám sát của Cộng đồng 
hộ dân (gắn với hệ thống dữ liệu để Hộ dân có thể theo dõi).  

Mô hình thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo tính minh bạch và khả năng giải trình, 
trước hết là về nguồn vốn đầu tư, chất lượng xây dựng và tiến độ thực hiện Dự án.  

● Trong một số trường hợp, có thể dành một phần diện tích để tạo kinh phí hỗ trợ 
Hộ dân khó khăn và Quỹ bảo trì chung cư. Sử dụng một phần nhỏ diện tích dư ra sau 
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khi chia cho các Hộ dân để kinh doanh, bán cho các Hộ dân - Chủ sở hữu Chung cư cũ 
có nhu cầu tách hộ. Lợi nhuận từ việc kinh doanh này trước hết hỗ trợ cho Hộ dân của 
Cộng đồng còn gặp khó khăn. Phương án này do chính Cộng đồng Hộ dân tự quyết 
định. Mô hình cũng thể hiện quan điểm “Không để người dân nào bị bỏ lại phía 
sau”.  

● Chủ đầu tư không có lợi nhuận từ kinh doanh BĐS, mà thông qua hoạt động: Tư 
vấn quy hoach và thiết kế công trình; Tổ chức thi công xây dựng và hoạt động tư vấn 
khác. Lợi nhuận BĐS thuộc về Cộng đồng hộ dân. Các chi phí trả cho Nhà đầu tư tuân 
thủ theo quy định của Nhà nước. Lợi nhuận của Nhà đầu tư trong Mô hình này chủ 
yếu là việc làm và gia tăng vị thế theo hướng doanh nghiệp xã hội. Sau khi bàn giao 
công trình cho Cộng đồng hộ dân, vai trò của Chủ đầu tư trong Dự án kết thúc, chỉ còn 
trách nhiệm bảo hành.  

Trong Mô hình này, Chủ đầu tư dự án chỉ là Chủ đầu tư trong quá trình thực hiện 
Dự án. 

● Ban quản lý chung cư là đại diện duy nhất cho Cộng đồng hộ dân - Chủ sở hữu 
chung cư. Ban quản lý chung cư được Cộng đồng hộ dân bầu ra trong Mô hình này 
khác với Ban quản lý chung cư của các Mô hình hiện tại, vì không phải chia sẻ trách 
nhiệm và quyền lợi với bên ngoài.  

Tại Mô hình này, Cộng đồng hộ dân thực sự là chủ chung cư.  

● Kế thừa Văn hóa cộng đồng đã hình thành từ trước. Các Chung cư cũ hiện đã tồn 
tại 50 - 60 năm, tạo lập và định hình được Văn hóa cộng đồng. Trong mô hình cải tạo 
Chung cư cũ hiện tại, Văn hóa tốt đẹp của Cộng đồng hộ dân cũ hầu như không được 
nhắc tới, mặc nhiên coi là sẽ bị xóa bỏ và làm lại từ đầu.  

Trong Mô hình này, Văn hóa cộng đồng hộ dân vẫn tiếp tục được kế thừa và phát 
huy.   

● Tạo ra cách tiếp cận mới, nguồn lực mới cho việc cải tạo, xây dựng lại Chung cư 
cũ. Mô hình Cộng đồng hộ dân tổ chức liên kết cải tạo, xây dựng lại Chung cư cũ phát 
huy hiệu quả, trước hết cho các Chung cư cũ đơn lẻ tại khu vực có giá trị BĐS cao (từ 
40 trđ/m2 sàn căn hộ trở lên). Bên cạnh việc theo dõi, kiểm soát chặt chẽ tình trạng các 
Chung cư cũ nguy hiểm, UBND TP Hà Nội cũng như TP. HCM cần công bố các khu 
vực có giá trị BĐS cao gắn với Chung cư cũ để thúc đẩy nhanh việc cải tạo, xây dựng 
lại.  

Với Mô hình này, việc cải tạo, xây dựng lại một số lượng lớn Chung cư cũ có thể 
mở ra trên diện rộng.  
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4.3. HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH MANG LẠI CHO HỘ DÂN  

●  Ví dụ bài toán kinh tế qua một căn hộ điển hình diện tích 35m2 tại TP. Hà Nội 

BẢNG TÍNH SƠ BỘ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUY ĐỔI THEO M2 SÀN 
CĂN HỘ (CĂN HỘ 35M2) 

Loại Đơn vị 
Đền bù  
1,5 lần 

15 tầng-  
gấp 3 lần 

20 tầng-  
gấp 4 lần 

25 tầng-  
gấp 5 lần 

30 tầng - 
gấp 6 lần 

Quy mô căn hộ               
Diện tích căn hộ xây dựng lại 
(35m2 hiện trạng) m2 52,5 105,00 140,00 175,00 210,00 
Diện tích căn hộ quy đổi (hệ số sử 
dụng 0,72 m2   145,83 194,44 243,06 291,67 
DT tầng hầm quy đổi (20m2/100m2 
DT căn hộ) m2   21,00 28,00 35,00 42,00 
Diện tích sân vườn xung quanh quy 
đổi (hệ số sử dụng đất, MDXD 45% m2   11,88 11,88 11,88 11,88 
Chi phí đầu tu xây dựng              
Chi phí xây dựng công trình phần 
nổi              
Suất đầu tư xây dựng phần nổi  trđ/m2   9,20 10,68 10,68 11,211 
Chi phí xây dựng công trình phần 
nổi (1) tr.đ   1342,10 2076,28 2595,35 3269,88 
Chi phí xây dưng tầng hầm              
Suất đầu tư xây dựng tầng hầm trđ/m2   12,38 13,01 13,01 13,01 
Chi phí xây dựng tầng hầm (2) tr.đ   260,00 364,25 455,32 546,38 
Chi phí xây dựng sân vườn xung 
quanh             
Suất đầu tư xây dựng sân vườn  trđ/m2   0,500 0,500 0,500 0,500 
Chi phí xây dựng sân vườn (3) tr.đ   5,94 5,94 5,94 5,94 
Tổng chi phí xây dựng (4) = (1) 
+(2) + (3)     1608,05 2446,47 3056,60 3822,19 
Tổng chi phí xây dưng kể cả phụ 
phòng phí 8% (5)     1736,69 2642,19 3301,13 4127,97 
Suất đầu tư xây dựng quy đổi theo 
m2 sàn căn hộ trđ/m2   16,54 18,87 18,86 19,66 
Chi phí thuê nhà trong thời gian 
xây dựng              
Số tiền thuê nhà theo tháng  tr.đ   5,00 5,00 5,00 5,00 
Số tiền thuê nhà theo năm dự kiến 
xây dựng (6) tr.đ   90,00 105,00 120,00 150,00 
Tổng chi phí dầu tư (7) = (5)+ (6) tr.đ   1826,69 2747,19 3421,13 4277,97 
Chi phí đầu tư quy đổi theo m2 
sàn căn hộ  tr.đ/m2   17,40 19,62 19,55 20,37 
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●  Hiệu quả theo Mô hình xã hộ hóa hiện nay  

HIỆU QUẢ THEO MÔ HÌNH XÃ HỘI HÓA HIỆN NAY (CĂN HỘ 35M2)   

Loại Đơn vị 
Đền bù  
1,5 lần 

15 tầng-  
gấp 3 lần 

20 tầng-  
gấp 4 lần 

25 tầng-  
gấp 5 
lần 

30 tầng 
- gấp 6 

lần 
Giá trị BĐS của địa điểm khoảng 
27trđ/m2       
Diện tích căn hộ tạo được m2   105,00 140,00 175,00 210,00 
Tổng Chi phí đầu tư xây dựng (theo 
bảng trên) tr.đ  1826,69 2747,19 3421,13 4277,97 
DT căn hộ có thể kinh doanh ngoài 
DT tái định cư m2  52,5 52,50 87,50 122,50 157,50 
Giá trị của DT kinh doanh thương 
mại (27trđ/m2) tr.đ   1417,50 2362,50 3307,50 4252,50 
Lợi nhuận so với chi phí đầu tư xây 
dựng  tr.đ   -409,19 -384,69 -113,63 -25,47 
Tỷ lệ lợi nhuận so với vốn đầu tư 
xây dựng  %   0 0 0 0 
Giá trị BĐS của địa điểm khoảng 
30trđ/m2            
Diện tích căn hộ tạo được m2   105,00 140,00 175,00 210,00 
Tổng Chi phí đầu tư xây dựng (theo 
bảng trên) tr.đ  1826,69 2747,19 3421,13 4277,97 
DT căn hộ có thể kinh doanh ngoài 
DT tái định cư m2  52,5 52,50 87,50 122,50 157,50 
Giá trị của DT kinh doanh thương 
mại (30trđ/m2) tr.đ   1575,00 2625,00 3675,00 4725,00 
Lợi nhuận so với chi phí đầu tư xây 
dựng  tr.đ   -251,69 -122,19 253,87 447,03 
Tỷ lệ lợi nhuận so với vốn đầu tư 
xây dựng  %   0 0 7,42 10,45 
Giá trị BĐS của địa điểm khoảng 
35trđ/m2            
Diện tích căn hộ tạo được m2  105,00 140,00 175,00 210,00 
Tổng Chi phí đầu tư xây dựng (theo 
bảng trên) tr.đ  1826,69 2747,19 3421,13 4277,97 
DT căn hộ có thể kinh doanh ngoài 
DT tái định cư m2  52,5 52,50 87,50 122,50 157,50 
Giá trị của DT kinh doanh thương 
mại (35trđ/m2) tr.đ   1837,50 3062,50 4287,50 5512,50 
Lợi nhuận so với chi phí đầu tư xây 
dựng  tr.đ   10,81 315,31 866,37 1234,53 
Tỷ lệ lợi nhuận so với vốn đầu tư 
xây dựng  %   0,59 11,48 25,32 28,86 

 
Theo Mô hình này, Nhà đầu tư kinh doanh BĐS bắt đầu có lợi nhuận khi:  
- Địa điểm có giá trị BĐS 30 tr.đ/m2 và nhà cao 25 tầng trở lên;  
- Địa điểm có giá 35 tr.đ/m2 và nhà cao 20 tầng trở lên.                                                                                           
 
  



 14 

MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ ĐẦU TƯ XD VÀ GIÁ BĐS THEO MÔ HÌNH 
XHH HIỆN NAY (VÍ DỤ 35M2) 

 
●  Hiệu quả theo Mô hình Cộng đồng Hộ dân tự liên kết cải tạo, xây dựng lại 
Chung cư cũ  

HIỆU QUẢ THEO MÔ HÌNH CỘNG ĐỒNG HỘ DÂN TỰ LIÊN KẾT CẢI TẠO, 
XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ 

Loại Đơn vị 
Đền bù  
1,5 lần 

15 tầng-  
gấp 3 lần 

20 tầng-  
gấp 4 lần 

25 tầng-  
gấp 5 lần 

30 tầng 
- gấp 6 

lần 
Giá trị BĐS của địa điểm khoảng 
27trđ/m2             
Tổng diện tích sàn căn hộ tạo được  m2   105,00 140,00 175,00 210,00 
Tổng chi phí đầu tư xây dựng     1826,69 2747,19 3421,13 4277,97 
Số DT phải dành để kinh doanh bù 
chi phí đầu tư (giá đất 27trđ.m2) m2   67,66 101,75 126,71 158,44 
Số diện tích còn lại được sử dụng  m2 52,5 37,34 38,25 48,29 51,56 
Giá trị BĐS của địa điểm khoảng 
30trđ/m2             
Tổng diện tích sàn căn hộ tạo được  m2   105,00 140,00 175,00 210,00 
Tổng chi phí đầu tư xây dựng     1826,69 2747,19 3421,13 4277,97 
Số DT phải dành để kinh doanh bù 
chi phí đầu tư (giá đất 30trđ.m2) m2   60,89 91,57 114,04 142,60 
Số diện tích còn lại được sử dụng  m2 52,5 44,11 48,43 60,96 67,40 
Giá trị BĐS của địa điểm khoảng 
35trđ/m2             
Tổng diện tích sàn căn hộ tạo được  m2   105,00 140,00 175,00 210,00 
Tổng chi phí đầu tư xây dựng     1826,69 2747,19 3421,13 4277,97 
Số DT phải dành để kinh doanh bù 
chi phí đầu tư (giá đất 35trđ.m2) m2   52,19 78,49 97,75 122,23 
Số diện tích còn lại được sử dụng  m2 52,5 52,81 61,51 77,25 87,77 
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So sánh với Mô hình hiện tại (người dân không phải bỏ tiền đầu tư xây dựng và được 
nhận diện tích tái định cư gấp 1,5 lần), Mô hình mới bắt đầu có hiệu quả khi:  
- Địa điểm có giá trị BĐS 27tr.đ/m2 và nhà cao 25 tầng trở lên;  
- Địa điểm có giá trị BĐS 30 tr.đ/m2 và nhà cao 20 tầng trở lên;  
- Địa điểm có giá trị BĐS 35 tr.đ/m2 và nhà cao 15 tầng trở lên; Đặc biệt là những địa 
điểm có giá trị BĐS từ 40 tr.đ/m2 trở lên và có thể tiến hành sớm.  
 
HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ LIÊN QUAN ĐẾN SỐ TẦNG VÀ GIÁ BĐS THEO MÔ HÌNH 
XHH MỚI (VÍ DỤ 35M2) 

 
 

4.4. NHỮNG THÁCH THỨC VỚI MÔ HÌNH    

● Không có phương án nào chỉ có tối ưu, "Lợi về lực thì thiệt về đường đi" và ngược 
lại. Mô hình này cũng có những vấn đề cần phải giải quyết.  

● Mặc dù tuân theo các quy định của Nhà nước có liên quan, song là một mô hình mới 
nên phải mất nhiều thời gian để thuyết phục Quản lý Nhà nước, Cộng đồng hộ dân và 
hoàn thiện quy trình thực hiện.   

● Các Hộ dân phải tự bỏ kinh phí ra cho việc cải tạo, xây dựng lại Chung cư cũ, 
trong khi có các hộ dân không có điều kiện để thực hiện. 

● Xuất hiện các tranh chấp phức tạp không phải của các Hộ dân – Chủ sở hữu Chung 
cư cũ với Nhà đầu tư kinh doanh BĐS, mà là các tranh chấp về quyền lợi giữa các 
Hộ dân với nhau.   

● Trách nhiệm của Ban Đại diện Cộng đồng hộ dân lớn hơn và phải triển khai nhiều 
việc hơn.  

● Phải có các Nhà đầu tư kinh doanh BĐS theo hướng doanh nghiệp xã hội tham 
gia thực hiện.  



 16 

MÔ HÌNH CỘNG ĐỒNG HỘ DÂN TỔ CHỨC LIÊN KẾT CẢI TẠO, XD LẠI 
CHUNG CƯ CŨ - QH VÀ CHIA CĂN HỘ 
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4.5. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN   

Mô hình Cộng đồng hộ dân tự tổ chức liên kết cải tạo Chung cư cũ được triển khai 
theo các bước sau: 

1) Bầu Chủ trì Hội nghị Nhà chung cư và hình thành Ban Đại diện Cộng đồng hộ 
dân   

● Cộng đồng Hộ dân - Chủ sở hữu Chung cư cũ tổ chức Hội nghị Nhà chung cư, bàn 
bạc thống nhất bầu Chủ trì Hội nghị Nhà chung cư và lập Ban Đại diện Cộng đồng hộ 
dân liên kết cải tạo, xây dựng lại Chung cư cũ.   

● Người Chủ trì Hội nghị Nhà chung cư và Ban Đại diện có nhiệm vụ kết nối với 
chính quyền địa phương,  doanh nghiệp kinh doanh BĐS và tổ chức có liên quan (nhà 
khoa học, ngân hàng) trong việc lựa chọn Nhà đầu tư, cũng như tìm kiếm giải pháp 
thực hiện cải tạo, xây dựng lại Chung cư cũ liên quan đến Cộng đồng hộ dân.  

● Trên cơ sở danh sách các Chủ đầu tư – doanh nghiệp kinh doanh BĐS dự kiến (kèm 
theo hồ sơ đề xuất đăng ký tham gia dự án, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư), 
tổ chức Hội nghị Nhà chung cư để xem xét, quyết định lựa chọn nhà đầu tư theo các 
quy định của Pháp luật có liên quan (Điều 9, Nghị định số 101/2015/NĐ- CP, ngày 
20/11/2015 của Chính phủ về cải tạo và xây dựng lại nhà chung cư).  

● Khi có kết quả lựa chọn doanh nghiệp làm Chủ đầu tư dự án, Chủ trì Hội nghị nhà 
chung cư lập báo cáo kết quả đề xuất lựa chọn Chủ đầu tư dự án, kèm theo phương án 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của doanh nghiệp kinh doanh BĐS được lựa chọn, gửi 
Sở Xây dựng. Sở Xây dựng có trách nhiệm thẩm định phương án lựa chọn Chủ đầu tư 
dự án kèm theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để trình UBND TP xem xét, 
chấp thuận.  

2) Các công việc chuẩn bị của Chủ đầu tư dự kiến  

Để tạo được niềm tin từ Cộng đồng hộ dân, Chủ đầu tư dự kiến phải (tự bỏ kinh phí) 
tiến hành thực hiện một số công việc cần thiết sau:  

● Lựa chọn tòa nhà và địa điểm triển khai:  là một công trình hay cụm Chung cư cũ 
cần cải tạo, xây dựng lại theo Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư của Sở Xây 
dựng TP. Hà Nội; TP. HCM.  

● Lập hồ sơ đăng ký tham gia: là hồ sơ đề xuất đăng ký tham gia dự án và phương án 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để phục vụ cho việc lựa chọn Chủ đầu tư dự án. 

● Lập phương án sơ bộ:  

- Đánh giá hiện trạng: Đo đạc hiện trạng khu đất và hiện trạng công trình; Thu thập 
thông tin về số căn hộ, hộ dân, diện tích sở hữu…thông qua điều tra xã hội học; 

- Thu thập thông tin quy hoạch của khu đất: Mật độ XD; Tầng cao; Hệ số sử dụng đất; 
Dân số...(trong trường hợp khu đất đã có quy hoạch chi tiết được phê duyệt); 

- Lập phương án tổng mặt bằng và phương án kiến trúc với các đề xuất về chỉ tiêu kinh 
tế kỹ thuật; cơ cấu, quy mô và diện tích căn hộ…; 

- Phương án tái định cư các Hộ dân theo tầng, đặc biệt là phương án bố trí tại tầng 1 và 
phân chia quy mô các căn hộ thuận tiện cho việc phân bổ cho các Hộ dân;  

- Phương án tài chính; 

- Tiến độ xây dựng và các vấn đề liên quan khác; 
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- Đề xuất, lựa chọn giải pháp kiến trúc, thi công xây dựng hiệu quả và hình thành hệ 
thống dữ liệu của Dự án để đảm bảo tính minh bạch và khả năng giải trình, quản lý 
tiến độ thực hiện Dự án và vận hành Dự án sau này.  

3) Tiến hành các thủ tục xin chỉ định Chủ đầu tư  

● Nộp hồ sơ đề xuất xin làm Chủ đầu tư dự án; 

● Báo cáo trước Hội nghị nhà chung cư;  

● Lập tờ trình đề nghị UBND Thành phố chấp thuận Chủ đầu tư. 

4) Thực hiện Chuẩn bị đầu tư dự án  

● Xin phê duyệt tổng mặt bằng (hoặc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trong trường hợp 
quy mô đất lớn hơn 2ha và chưa có quy hoạch chi tiết được phê duyệt) và phương án 
kiến trúc; 

● Đánh giá tác động môi trường; 

● Xin chấp thuận cấp điện, cấp và thoát nước, thông tin liên lạc; 

● Xin chấp thuận về chiều cao tĩnh không; 

● Lập dự án đầu tư xây dựng: Thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế cơ sở; Phê duyệt dự 
án đầu tư; 

● Lập hồ sơ thỏa thuận nguyên tắc giữa các bên về quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng 
(Chủ đầu tư, Cộng đồng hộ dân, Ngân hàng…); Lập Hệ thống dữ liệu quản lý đầu tư 
xây dựng và vận hành công trình;  

● Và các công việc liên quan khác. 

5) Thực hiện dự án  

● Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán chi tiết, tổng dự toán; 

● Thẩm tra, thẩm định thiết kế và dự toán; cấp phép xây dựng; 

● Ký kết chính thức thỏa thuận nguyên tắc giữa các bên về quản lý nguồn vốn đầu tư 
xây dựng; 

● Triển khai thi công xây dựng công trình; 

● Và các công việc liên quan khác. 

6) Nghiệm thu công trình và đưa vào sử dụng 

● Nghiệm thu chạy thử mọi thiết bị: Thang máy, PCCC, hệ thống cơ điện.. 

● Cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng kiểm định chất lượng; 

● Cùng các đơn vị chức năng quyết toán, nghiệm thu đưa vào sử dụng;  

● Lập Kế hoạch bảo hành công trình xây dựng; 

● Và các công việc liên quan khác. 

7) Thành lập Ban Quản lý chung cư 

● Cộng đồng hộ dân tổ chức Hội nghị nhà chung cư  bầu chọn Ban quản lý chung cư; 

● Ban quản lý chung cư tiếp nhận các công việc từ Ban Liên kết cải tạo, xây dựng lại 
Chung cư cũ và làm việc với Nhà đầu tư;  

● Nhà đầu tư bàn giao công trình, hệ thống dữ liệu, kế hoạch bảo hành công trình xây 
dựng cho Ban quản lý chung cư;  

● Trách nhiệm của Ban quản lý chung cư: Quản lý khai thác tầng hầm để xe, Quản lý 
Quỹ bảo trì (công trình và ngoài công trình), Quản lý an ninh; Quản lý diện tích kinh 
doanh (nếu có); Quản lý hệ thống dữ liệu của công trình…  
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4.6. VÍ DỤ NGHIÊN CỨU   
1) Giới thiệu chung 
● Địa điểm: Ngõ 435 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. 
Hà Nội   
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Một số hình ảnh hiện trạng công trình (năm 2020) 

2) Hiện trạng  

SỐ LIỆU HIỆN TRẠNG DỰ ÁN CHUNG CƯ CŨ TẠI NGÕ 435 ĐƯỜNG GIẢI 
PHÓNG, HÀ NỘI  

Loại Đơn vị Quy mô Ghi chú  
Diện tích đất  m2 2449,00  
Số tầng  tầng 5  
Diện tích tầng 1 m2 628,00   
Tổng diện tích sàn  m2 3893,87   
Quy mô bình quân chung căn hộ  m2/căn 35,08 đạt 8,77m2/người 
Nhỏ nhất  m2/căn 13,40   
Lớn nhất  m2/căn 53,00   
Quy mô bình quân chung      
Loại nhỏ  (13,4- 30m2) TB: 25m2 m2/căn 44 Chiếm tỷ lệ 40% 
Loại trung bình (31- 40m2) TB: 35m2 m2/căn 21 Chiếm tỷ lệ 19% 
Loại lớn (41- 53m2): 45m2 m2/căn 46 Chiếm tỷ lệ 41% 
Số căn hộ hiện trạng  căn 111  
Số dân cư hiện trạng ( 4 người /hộ) người 444  
Giá trị BĐS của địa điểm trđ/m2 căn hộ 27- 30  

3) Phương án quy hoạch, kiến trúc  

Phương án quy hoạch, kiến trúc và phương án phân chia căn hộ dưới đây chỉ là sơ bộ, 
sẽ tiếp tục được cụ thể hóa căn cứ theo nhu cầu cụ thể của từng Hộ dân để có thể tăng 
giảm quy mô căn hộ cho phù hợp.  
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Sơ đồ TMB Chung cư mới Ngõ 435 đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, TP. 
Hà Nội 

 
Mặt bằng tầng 1, Chung cư mới Ngõ 435 đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh 
Xuân, TP. Hà Nội 
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Mặt bằng tầng 2, 3, Chung cư mới Ngõ 435 đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh 
Xuân, TP. Hà Nội 

 
Mặt bằng tầng 4- 25, Chung cư mới Ngõ 435 đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh 
Xuân, TP. Hà Nội 
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Sơ đồ mặt cắt , Chung cư mới Ngõ 435 đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, 
TP. Hà Nội 
 

 

 
 

 

 

Phối cảnh Chung cư mới Ngõ 435 đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, TP. 
Hà Nội 
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SỐ LIỆU BỐ TRÍ TẠI CÁC TẦNG  
TT Nội dung Đơn vị Diện tích Ghi chú 

1 Diện tích sàn tầng 1,2,3   3450   
1.1 Diện tích sàn tầng 1 m2 1138   
  Diện tích sảnh căn hộ m2 65   
  Diện tích sàn căn hộ m2 648 19 căn thông tầng cho 

Hộ dân tầng 1 hiện tại 
  Phụ trợ (thang, hành lang, KT) m2 425   
1.2 Diện tích sàn tầng 2,3 m2 2312   
  Diện tích sàn căn hộ  m2 1414   
  Diện tích phòng sinh hoạt cộng đồng. m2 260 0,8m2/căn hộ  
  Phụ trợ (thang, hành lang, KT) m2 638   
2 Diện tích sàn tầng 4-25 (22 tầng)  25036   
2.1 Tổng diện tích sàn (1 tầng) m2 1138   
  Diện tích sàn căn hộ    849 Số lượng (căn/tầng): 12 
  Loại căn hộ A1 - 86m2 m2 86 1 
  Loại căn hộ A1 - 81m2 m2 80 1 
  Loại căn hộ A2- 80m2 m2 81 1 
  Loại Căn hộ A3 - 74m2 m2 74 1 
  Căn hộ A4 - 66m2 m2 528 8 
  Phụ trợ (thang, hành lang, KT) m2 289   
2.2 Tổng diện tích căn hộ 22 tầng) m2 18678 264 căn  
2.3 Tổng diện tích phu trợ 22 tầng  m2 6358   
3 Tổng diện tích sàn từ tầng 1-25  28486   
3.1 Tổng diện tích căn hộ  m2 20740   
3,2 Phụ trợ (thang, hành lang, phụ, KT) m2 7746   
4 Tổng diện tích tầng hầm m2 4244,0   

 
CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA DỰ ÁN   

TT Nội dung Đơn vị Quy mô   
1 Diện tích khu đất m2 2449,00   
2 Diện tích xây dựng  m2 1138,00 Không kể mái đua 
3 Mật độ xây dựng % 46,47   
4 Tổng DT sàn XD tầng hầm ( 2 tầng) m2 4244,00 1 tầng 2122m2 

5 Tổng diện tích sàn xây dựng m2 28486,00   
6 Hệ số sử dụng đất lần 11,63   
7 Tầng cao tầng 25   
8 Chiều cao công trình m     
9 Số căn hộ căn    Theo nhu cầu  

10 
Dân số (theo VB 1245/2014/TT-
BXD (25m2/người) người 830 

  

11 Tổng diện tích sàn căn hộ  m2 20740   

12 
Tỷ lệ DT tăng thêm so với hiện 
trạng  lần 5,33  Hiện trạng 3893,87m2 

4) Phương án phân chia và bố trí căn hộ   

● Các hộ dân được nhận số diện tích tăng thêm 5,33 lần 

● Các hộ tầng 1 (gắn với sinh kế) được bố trí gồm 2 loại căn hộ: Căn hộ tại tầng 1 
với diện tích gấp 3 lần so với hiện tại theo kiểu thông tầng. Phần diện tích còn lại bố 
trí tại các tầng trên.   
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● Các hộ tầng trên mỗi hộ được nhận 2 - 3 căn, tùy theo quy mô diện tích căn hộ 
hiện trạng và tiếp tục được cụ thể hóa trong các bước tiếp theo.   

5) Phương án tài chính   
BẢNG TÍNH SƠ BỘ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỦA DỰ ÁN   

  Loại Đơn vị Quy mô 

Suất  
đầu tư 

(trđ/m2) 
Chi phí  
(tr. đ) 

1 Chi phí xây dựng công trình        359383,704 
1.1 Chi phí xây dựng phần nổi 25 tầng m2 28486 10,678 304173,508 
1.1 Chi phí xây dựng phần ngầm 2 tầng m2 4244 13,009 55210,196 

2 
Chi phí xây dựng hoàn thiện sân 
vườn xung quanh m2 1311 0,500 655,500 

3 Chi phí đầu tư xây dựng  trđ     360039,204 

4 
Chi phí đầu tư XD kể cả phụ 
phòng phí 8%      388842,340 

  
Suất đầu tư XD quy đổi theo m2 
sàn căn hộ m2 20740 18,748   

5 
Chi phí thuê nhà tạm cư (5 
trđ/tháng/2 năm)        

  Số hộ tái định cư hộ 111     
  Chi phí tạm cư 24 tháng trđ/hộ 5,00   13320,000 
  Tổng chi phí đầu tư  trđ     402162,340 

  
Tổng chi phí đầu tư cho 1m2 DT 
sàn căn hộ  m2 20740 19,391   

 

BẢNG TÍNH SƠ BỘ HIỆU QUẢ DỰ ÁN  

Loại  Đơn vị  

Hộ loại 
1 

(25m2) 

Hộ loại 
2 

(35m2) 

Hộ loại 
3 

(45m2) 
Phương án 1: Chủ đầu tư từ bên ngoài vào đầu tư          
Hiện trạng  m2 25 35 45 
Diện tích được bồi thường gấp 1,5 lần  m2 37,5 52,5 67,5 
Tiền hỗ trợ tạm cư (5 trđ/tháng/2 năm) tr.đ 120 120 120 
          
Phương án 2: Cộng đồng hộ dân tự tổ chức XD          
Diện tích hiện trạng  m2 25 35 45 
Diện tích được tăng lên gấp 5,33 lần   m2 133,2 186,4 239,7 
Chi phí đầu tư XD (với suất đầu tư XD quy đổi 
18,748 trđ/m2 sàn) tr.đ 2496,5 3495,1 4493,7 
Chi phí tạm cư 24 tháng (5trđ/tháng) tr.đ 120,0 120,0 120,0 
Tổng chi phí đầu tư    2616,5 3615,1 4613,7 
Giá trị BĐS của địa điểm khoảng 27trđ/m2         
Tổng diện tích sàn căn hộ tạo được  m2 133,2 186,4 239,7 
Số DT phải dành để kinh doanh bù chi phí đầu tư  m2 96,9 133,9 170,9 
Số diện tích còn lại (lợi nhuận) m2 36,3 52,5 68,8 
Giá trị BĐS của địa điểm khoảng 30trđ/m2         
Tổng diện tích sàn căn hộ tạo được  m2 133,2 186,4 239,7 
Số DT phải dành để kinh doanh bù chi phí đầu tư  m2 87,2 120,5 153,8 
Số diện tích còn lại (lợi nhuận) m2 45,9 65,9 85,9 
Giá trị BĐS của địa điểm khoảng 35trđ/m2         
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Tổng diện tích sàn căn hộ tạo được  m2 133,2 186,4 239,7 
Số DTphải dành để kinh doanh bù chi phí đầu tư  m2 74,8 103,3 131,8 
Số diện tích còn lại (lợi nhuận) m2 58,4 83,1 107,9 

● Dự án có hiệu quả khi so sánh với Mô hình hiện tại về kinh tế, cơ hội đồng thuận 
và thời gian thực hiện 

 

5. KẾT LUẬN    

Cải tạo, xây dựng lại Chung cư cũ tại TP. Hà Nội cũng như tại TP. HCM là vấn đề 
không nhỏ và trở nên rất cấp bách. Câu hỏi là: Chúng ta còn chờ đợi đến bao giờ, cho 
đến thời điểm một Chung cư cũ sụp đổ?  

Có nhiều Mô hình xã hội hóa, trong đó có Mô hình Cộng đồng hộ dân tổ chức liên 
kết cải tạo, xây dựng lại Chung cư cũ. Đây không phải là mô hình thay thế các mô 
hình xã hội hóa hiện tại mà chỉ là một trong những mô hình góp phần đẩy nhanh 
quá trình cải tạo, xây dựng lại Chung cư cũ, nhờ: 

● Mở ra một cách tiếp cận mới trong việc cải tạo, xây dựng lại Chung cư cũ; không 
dẫn dắt bởi lợi ích kinh tế của Nhà đầu tư kinh doanh BĐS, mà dẫn dắt bởi chính Cộng 
đồng hộ dân với sự trợ giúp của Nhà đầu tư kinh doanh BĐS theo hướng Doanh 
nghiệp xã hội và lấy lợi ích chung của chính Cộng đồng Hộ dân và xã hội mà quyết 
định; Vì vậy tạo được sự đồng thuận lớn của Chính thể và Xã hội. 

● Mở ra một cơ hội mới về một nơi ở khang trang cho hôm nay và ngày mai, giữ 
được Hoạt động sinh kế, Văn hóa cộng đồng, cũng như về một Tài sản có giá trị vượt 
trội tại khu vực trung tâm thành phố; Vì vậy các Hộ dân chủ động và cùng gắng sức 
cải tạo, xây dựng lại Chung cư cũ; "Khó vạn lần Dân liệu cũng xong" . 

● Mở ra một cách thức mới khơi dậy trách nhiệm và huy động được nhiều người 
hơn, nhiều tổ chức hơn cùng tham gia, trước hết từ sự chung sức của 3 nhà: Hộ dân - 
Nhà nước - Nhà đầu tư (là sự tích hợp của Doanh nghiệp xã hội, Nhà khoa học và 
Ngân hàng); Vì vậy có thêm nguồn động lực mới, đột phá mới cho việc cải tạo, xây 
dựng lại một số lượng lớn Chung cư cũ, sớm xoá bỏ được nguy cơ gây nguy hiểm đến 
tính mạng của người dân và góp phần làm đẹp cảnh quan khu vực trung tâm thành 
phố.  

Dự báo với sự đóng góp của Mô hình này, trong 5 năm tới- năm 2025, TP. Hà Nội, 
TP. HCM sẽ thực hiện thành công Chương trình cải tạo, xây dựng lại Chung cư cũ.  

Từ Ý tưởng tốt đẹp đến Thực tiễn tốt đẹp là khoảng cách dài. Đây mới chỉ là điểm 
khởi đầu.  

 

Xin trân trọng cám ơn 

 

TS. Phạm Đình Tuyển,  Đại học Xây dựng  


