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Tóm tắt: 
 

Với 334 quan sát, nghiên cứu này đã sử dụng phương pháp hồi quy bình phương nhỏ nhất (OLS) 

để xác định các yếu tố tác động đến giá đất tại Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy loại hẻm, loại hình sử dụng đất khu vực xung quanh vị trí mảnh đất tọa lạc, nước 

sạch, an ninh khu vực, vệ sinh, môi trường xung quanh mảnh đất, khoảng cách đến trung tâm 

thành phố, chiều rộng đường (hoặc hẻm) và diện tích mảnh đất là các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất 

tại Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, loại hẻm là yếu tố tác động mạnh nhất đến giá 

đất. Kết quả nghiên cứu này có ý nghĩa thực tiễn cao và có giá trị đối với nhà đầu tư, nhà nghiên 

cứu và nhà hoạch định chính sách.  

         Từ khóa: Giá đất; Bất động sản; Mô hình hồi quy; Quận 12; Thành phố Hồ Chí Minh.  
 

Abstract: 
 

With 334 observations, this research has applied ordinary least squares regression (OLS) to analyse 

the factors that affect land prices in district 12, Ho Chi Minh City. The study results show that the 

alley, the type of land use of areas surrounding the lot, clean water, local security, sanitation and 

the environment surrounding the lot , the distance to the city center, width of the road (or alley) 

and land area are the factors affecting land prices in district 12, Ho Chi Minh City. Among these 

factors, the alley is the most influential factor one. The results of this study have high practical 

significance and value for investors, researchers and policy makers.  
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