
VAI TRÒ CỦA CỘNG ĐỒNG ĐÔ THỊ  
TRONG TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở 

THƯ MỜI 
ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH QUYỀN CÓ CHỖ Ở PHÙ HỢP  

Kính gửi: 

Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat), Hiệp hội các Đô thị 
Việt Nam (ACVN) và Liên minh Quyền Nhà ở Châu Á (ACHR) phối hợp với các cơ 
quan của Quốc hội gồm các Ủy ban: Lập pháp, Kinh tế, Đối Ngoại, Khoa học Công 
nghệ và Môi trường tổ chức Đối thoại chính sách với chủ đề “Quyền có chỗ ở phù 
hợp: Vai trò của cộng đồng đô thị trong tiến trình phát triển nhà ở” vào ngày 13 
tháng 5 năm 2014. Tham gia Đối thoại còn có sự hỗ trợ trực tiếp của Liên minh các 
Thành phố (CA) và sự tham gia của các đại diện Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng 
Ban chỉ đạo Trung ương về Chính sách Nhà ở và Thị trường bất động sản, Cục quản 
lý Nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng). 
  
Đối thoại tập trung thảo luận về tạo môi trường thuận lợi và khả năng cho cộng 
đồng, đặc biệt là các cộng đồng nghèo đô thị và các nhóm dễ bị tổn thương trong 
tiến trình phát triển nhà ở  theo định hướng kinh tế thị trường. 
 
Mục đích của buổi đối thoại là tạo ra một diễn đàn để các bên liên quan cùng thảo 
luận về (i) ý nghĩa của quyền có chỗ ở phù hợp; (ii) vai trò của cộng đồng đô thị trong 
tiến trình phát triển nhà ở và thực hiện quyền có chỗ ở phù hợp; (iii) những vấn đề về 
pháp lý, thể chế và tài chính vì một môi trường sống thích đáng; và (iv) những khuyến 
nghị chính sách giúp nâng cao vị thế của cộng đồng. Chúng tôi xin gửi kèm theo bản 
dự thảo chương trình cuộc Đối thoại. 

QUỐC HỘI  
NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM 



Thay mặt cho Ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý đại biểu tham dự 
Đối thoại Chính sách được tổ chức vào: 
  

Thời gian:                 8.00 đến 17.00 thứ ba, ngày 13 tháng 5 năm 2014 

Địa điểm dự kiến:    Phòng Hội đàm, tầng 3, Toà nhà Quốc hội, 22 Hùng Vương 

                                   Ba Đình, Hà Nội 
  
Kính đề nghị quý đại biểu đăng ký tham dự theo mẫu phiếu đính kèm và gửi thông tin 
qua email/fax/thư tín về địa chỉ dưới đây trước ngày 10 tháng 5 năm 2014:  
Văn phòng UN-Habitat tại Việt Nam - Chị Đặng Việt Hà 
Địa chỉ:  Phòng 203, Nhà A2, Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc  
 298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 
Tel: (84-4) 3 8237232, số máy lẻ: 112 Fax: (84-4) 3 8237227 
Hotline: (84) 976 110 003 
Email:  policydialogue@unhabitatvietnam.org 
  
Rất mong được đón tiếp quý đại biểu. 
  
Trân trọng, 

PGS. TS. Vũ Thị Vinh 

Tổng Thư ký 

Hiệp hội các Đô thị Việt Nam 

TS. Nguyễn Quang 

Giám đốc 

Chương trình Định cư Con người LHQ 



  

 

 

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN 

08:00 - 08:30 ĐĂNG KÝ 

08:30 - 08:45 

Phát biểu khai mạc 

GS. TS. Phan Trung Lý - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Ủy viên Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 

PHIÊN 1 

QUYỀN CÓ CHỖ Ở PHÙ HỢP 

Điều phối thảo luận:  Bà Lê Diệu Ánh và Ông Terry Standley 

                                       Chuyên gia của Liên minh các Thành phố 

08:50 - 09:05 

Tổng quan về quyền nhà ở và môi trường tạo điều kiện trong bối cảnh Châu Á  

Bà Somsook Boonyabancha – Tổng thư ký Liên minh Quyền nhà ở Châu Á (ACHR) và 

Người sáng lập Viện phát triển tổ chức cộng đồng Thái Lan (CODI) 

09:05 - 09:25 

Tổng quan về quyền có chỗ ở phù hợp, chính sách và thị trường nhà ở, môi trường 

tạo điều kiện trong bối cảnh Việt Nam 

TS. Nguyễn Quang - Giám đốc Chương trình UN-Habitat tại Việt Nam (UN-Habitat) 

09:25 - 09:40 
Những vấn đề nhà ở tại các đô thị Việt Nam 

PGS. TS. Vũ Thị Vinh - Tổng thư ký, Hiệp hội các Đô thị Việt Nam (ACVN)  

09:40 - 10:15 

Thảo luận phiên 1 

 Thế nào là quyền có chỗ ở phù hợp? 

 Tại sao cần phải tạo môi trường thuận lợi và khả năng cho cộng đồng trong tiến 

trình phát triển nhà ở? 

10:15 - 10:30 
NGHỈ GIẢI LAO (CHIẾU PHIM VỀ CÁC VẤN ĐỀ NHÀ Ở, NHỮNG CÂU CHUYỆN CỦA 

CỘNG ĐỒNG TẠI VIỆT NAM VÀ CHÂU Á) 

PHIÊN 2 

VAI TRÒ CỦA CỘNG ĐỒNG ĐÔ THỊ VÀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

Điều phối thảo luận:  Bà Lê Diệu Ánh và Ông Terry Standley 

                                        Chuyên gia của Liên minh các Thành phố 

10:30 - 11:20 

 Chia sẻ kinh nghiệm của cộng đồng đô thị trong tiến trình nhà ở tại Việt Nam  

Ba trường hợp điển hình về quỹ phát triển cộng đồng: 

o Các khu nhà tập thể tại Thành phố Vinh/Thành phố Hải Dương (10’)  

o Quỹ tiết kiệm cộng đồng tại Thành phố Việt Trì (10’) 

o Sáng kiến của các cộng đồng rất nghèo tại Thành phố Tân An (10’)   

 Đối thoại giữa cộng đồng và chính quyền địa phương 

QUỐC HỘI 
NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM 



11:20 - 12:00 
Thảo luận phiên 2  

 Tiềm năng và thách thức trong tiến trình phát triển nhà ở 

12:00 - 13:30 NGHỈ TRƯA 

PHIÊN 3 THÚC ĐẨY VAI TRÒ CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở 

13:30 -  14:40 

Chuyên đề 1: Các vấn đề về thể chế  

 Điều phối thảo luận: Ông  Nguyễn Qúy Bính - Chuyên gia về thể chế giới thiệu về 

bối cảnh và những câu hỏi chính   

 Thảo luận trong đoàn chủ tịch và thảo luận toàn thể  

o TS. Đinh Xuân Thảo - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp, UBTV Quốc hội 

o GS. TSKH. Đặng Hùng Võ - Cố vấn cao cấp Tổng cục Quản lý Đất đai (Chuyên 

gia Luật đất đai) 

o Ông Lê Cao Tuấn - Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Chính 

sách Nhà ở và Thị trường Bất động sản 

o TS. Phạm Thúy Loan - Viện Kiến trúc Quốc gia (Chuyên gia Quy hoạch Đô thị) 

o Ông Phạm Vinh Quang - Phó vụ trưởng vụ các tổ chức quốc tế Bộ ngoại giao 

(Chuyên gia Nhân quyền) 

14:40 - 14:55 NGHỈ GIẢI LAO 

14:55 - 16:10 

Chuyên đề 2: Giải pháp tài chính 

 Điều phối thảo luận: PGS. TS. Vũ Thị Vinh - ACVN 

 Giới thiệu về bối cảnh và những câu hỏi chính - PGS. TS. Vũ Thị Vinh 

 Thảo luận trong đoàn chủ tịch và thảo luận toàn thể 

o TS. Phạm Sỹ Liêm - Phó chủ tịch Tổng Hội xây dựng Việt Nam (Chuyên gia tài 

chính nhà ở) 

o TS. Lê Xuân Nghĩa - Viện trưởng, Viện phát triển kinh doanh 

o Bà Trần Thị Hạnh - Chuyên gia về tài chính  

o TS. Vũ Đình Ánh - Thành viên tổ tư vấn Ban chỉ đạo Trung ương về Chính sách 

Nhà ở và Thị trường Bất động sản 

o Bà Lê Diệu Ánh - Chuyên gia về tài chính cộng đồng 

16:10 - 17:00 

Tổng kết và thảo luận về lộ trình tiếp theo 

Ban điều hành: 

 Ông Hà Huy Thông - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội 

 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội 

 Ông Nguyễn Mạnh Hà - Cục trưởng Cục quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, 

Bộ Xây dựng 

 TS. Nguyễn Quang - Giám đốc Chương trình UN-Habitat 

 Bà Somsook Boonyabacha - Tổng thư ký ACHR 

 PGS. TS. Vũ Thị Vinh - Tổng thư ký ACVN 

17:00 BẾ MẠC 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ 

 

Cơ quan:  

Tel:  

Fax: 

Địa chỉ: 

 

Ông/ 

Bà 

Tên Vị trí Mobile & Email Phiên thảo luận 

quan tâm (***) 

 

 

    

 

 

    

 

(***) 
 Phiên thảo luận quan tâm 

Phiên 1 Quyền có chỗ ở phù hợp  

Phiên 2 Vai trò của cộng đồng đô thị và chính quyền địa phương 

Phiên 3 Thúc đẩy vai trò của cộng đồng trong tiến trình phát triển nhà ở   

 Chuyên đề 1: Các vấn đề về thể chế  

 Chuyên đề 2: Giải pháp tài chính 
 

Vui lòng điền thông tin theo mẫu và gửi về địa chỉ dưới đây trước ngày 10 tháng 5 năm 2014: 

Chị Đặng Việt Hà, cán bộ Văn phòng UN-Habitat Việt Nam 

Email policydialogue@unhabitatvietnam.org 

Tel (84-4) 3 823 7232   (Số máy lẻ 112) 

Fax (84-4) 3 823 7227 

Đường dây nóng (84) 976 110 003 

 



THÔNG TIN HẬU CẦN  
 

Ban Tổ chức xin cảm ơn Quý đại biểu đã tham gia đối thoại chính sách “Quyền có chỗ ở phù hợp: Vai 

trò của cộng đồng đô thị trong tiến trình phát triển nhà ở”. Chúng tôi xin cung cấp cho Quý đại biểu 

những thông tin hậu cần như sau: 

 

1. Ra vào tòa nhà Quốc hội 

 

Vì yêu cầu nghiêm ngặt trong việc ra vào trong tòa nhà Quốc hội, chúng tôi đề nghị Quý đại biểu mang 

theo Chứng minh thư và Thư mời khi đến tham dự. 

 

2. Địa điểm tiệc trà và ăn trưa 

 

Ban Tổ chức sẽ mời Quý đại biểu tham dự tiệc trà vào buổi sáng, buổi chiều; và ăn trưa tại tòa nhà Quốc 

hội. 
 

Trong trường hợp Quý đại biểu vì lý do nào đó, không vào được xin vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức qua 

các số điện thoại sau: 

Bà Phạm Thị Ngọc Bích: 0989 199 169 

Bà Lê Thị Hoàng Anh: 0125 580 4480 

 

Rất mong được đón tiếp Quý đại biểu! 
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