


CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN 
CHÌA KHÓA KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG CƯ DÂN 

ĐẦU TƯ KHAI THÁC HIỆU QUẢ 



Chuyển đổi số đã trở thành xu hướng tất yếu và làm thay đổi toàn diện mọi lĩnh vực kinh

tế - xã hội. Trong đó Chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản đóng vai trò rất lớn.  

Động lực chính thúc đẩy xu thế Chuyển đổi số Bất động sản ở Việt Nam diễn ra mạnh mẽ

dựa trên các Cơ sở sau: 



Thứ 1: 
Chủ trương và Chính sách của Đảng và
Nhà Nước: 

• Năm 2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 52 về chủ động tham gia
cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó nhấn mạnh thúc
đẩy chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế số.

• Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình Chuyển đổi
số quốc gia với ba trụ cột là: Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số.

• Đầu năm 2021, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII định hướng đẩy
mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số.

• Đến năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược Kinh tế số
và Xã hội số.



Thứ 2:
Sự hỗ trợ và phát triển bùng nổ của các
công nghệ mới: 
• Như phân tích dữ liệu lớn (BigData),

• Trí tuệ nhân tạo (AI),

• Internet vạn vật (IoT),

• Thực tế ảo/thực tại tăng cường (VR/AR),

• Vũ trụ ảo Metaverse…

đã gia tăng tương tác và các kết nối khách hàng, quản lý tài nguyên đất
đai hiệu quả và thông minh, quy hoạch số hóa toàn diện quốc gia và
góp phần hình thành chuỗi giá trị trong bất động sản.



Thứ 3: Nhu cầu của Thị trường và của
Cộng đồng Xã hội: 

• Ngày nay, Khách hàng và người dân không chỉ có nhu cầu cần mua 1 
ngôi nhà chỉ để ở, mà họ muốn một giải pháp sống toàn diện đem
đến các giá trị cả về Tinh thần, Sức khỏe và Kinh tế.

• Chính vì vậy mà đòi hỏi các Doanh nghiệp kinh doanh và đầu tư Bất
động sản phải thay đổi hoàn toàn tư duy và phương pháp. 

• Theo đó, không chỉ đặt khách hàng làm trung tâm mà còn phải biết
ứng dụng các Mô hình kinh doanh mới và Công nghệ mới để nắm bắt
nhu cầu và gia tăng trải nghiệm tích cực cho mọi khách hàng. 

• Chỉ khi Khách hàng thực sự hài lòng, Cộng đồng thực sự ủng hộ thì
Doanh nghiệp mới thực sự có chỗ đứng trên thị trường trong nền
Kinh tế số. 
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