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tỉnh; Văn bản số 3682/UBND-TH1 ngày 08/7/2022 của UBND tỉnh về việc chuẩn 

bị nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh; theo nhiệm vụ được giao, 

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo nội dung chuẩn bị trả lời chất vấn tại Kỳ 

họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh như sau: 

(có nội dung trả lời kèm theo) 

Sở Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và Ủy 

ban nhân dân tỉnh./. 
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NỘI DUNG TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 8 HĐND TỈNH 

(Kèm theo Văn bản số:        /STNMT-VP ngày 13/7/2022 của Sở TN&MT) 
 

Nội dung: Hiện nay việc xác định giá đất cụ thể của các dự án trên địa bàn 

tỉnh còn chậm, làm ảnh hưởng đến việc giao đất, cho thuê đất và hoạt động của 

các doanh nghiệp. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết nguyên nhân, trách 

nhiệm và giải pháp thời gian tới”. 

 Trả lời: 

  Thời gian qua, việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh đã bám sát 

quy định của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ, Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành của bộ, ngành 

liên quan và đã đạt được những kết quả tích cực, tạo điều kiện thu hút, triển khai 

nhanh các dự án, góp phần để các khu kinh tế, khu công nghiệp từng bước được 

lấp đầy, hình thành các khu đô thị mới đồng bộ, hiện đại, các khu dân cư nông 

thôn mới xuất hiện ngày càng nhiều, làm thay đổi đáng kể bộ mặt đô thị và nông 

thôn, thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

Quá trình thực hiện, để tăng tính chủ động cho các địa phương, cải cách thủ 

tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất, căn cứ quy định Điều 14 Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương, từ năm 2015 đến 2022, UBND tỉnh đã thực hiện 

việc uỷ quyền xác định giá đất cụ thể theo thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cụ 

thể như sau: 

- Đối với trường hợp giá đất cụ thể để tính tiền khi Nhà nước giao đất, cho 

thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư cho các tổ chức và các 

thửa đất, khu đất UBND tỉnh giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật 

địa chính quản lý thì Sở Tài nguyên và Môi trường thuê tổ chức có chức năng tư 

vấn xác định giá đất xây dựng giá đất, trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thẩm 

định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt (Đối với các trường hợp này, việc xác 

định giá đất thường áp dụng theo phương pháp thặng dư). 

- Đối với các thửa đất, khu đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của 

UBND cấp huyện; giá đất tính tiền bồi thường, GPMB các dự án do các địa 

phương tự thực hiện hoặc thuê đơn vị tư vấn có chức năng tư vấn xác định giá đất 

xây dựng, trình Hội đồng thẩm định giá đất cấp huyện thẩm định, UBND cấp 

huyện phê duyệt (Đối với các trường hợp này, việc xác định giá đất thường áp 

dụng theo các phương pháp: so sánh trực tiếp, thu nhập). 

 Bên cạnh những kết quả đạt được, qua rà soát thấy rằng việc xác định giá 

đất cụ thể đối với nhóm dự án đấu thầu, chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án 

sử dụng đất vào mục đích: thương mại, dịch vụ; sản xuất kinh doanh; kinh doanh 

bất động sản… (có giá trị từ 30 tỷ đồng trong khu kinh tế, từ 20 tỷ đồng trở lên 

đối với khu vực còn lại tính theo giá đất trong Bảng giá đất phải xác định giá đất 
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cụ thể theo phương pháp thặng dư) vẫn còn chậm như ý kiến cử tri đã phản ánh. 

Việc này, xuất phát từ các nguyên nhân cụ thể như sau: 

1. Nguyên nhân 

a) Vướng mắc từ cơ sở pháp lý, dữ liệu đầu vào của các dự án 

 Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 108 Luật Đất đai năm 2013, giá đất cụ 

thể được xác định tại thời điểm Nhà nước có quyết định giao đất, cho thuê đất, 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất; là khâu 

tổng hợp kết quả thực hiện của các nội dung liên quan chấp thuận chủ trương đầu 

tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) và quyết định giao đất, cho thuê đất.  

Quá trình thực hiện, việc xác định giá đất cụ thể gặp nhiều khó khăn, vướng 

mắc từ cơ sở pháp lý (dự án đã hết thời hạn chấp thuận chủ trương đầu tư; diện 

tích đất theo quy hoạch chi tiết được duyệt còn chênh lệch so với diện tích được 

giao đất, cho thuê đất; đối với các dự án thuộc khu vực phát triển đô thị chưa có 

ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng để UBND tỉnh có cơ sở xác định phần diện 

tích Nhà đầu tư xây thô, phần diện tích đất được chuyển quyền cho người dân tự 

xây dựng1; chấp thuận chủ trương đầu tư không phân kỳ nhưng theo tiến độ bồi 

thường, giải phóng mặt bằng tiến hành giao đất, cho thuê đất theo từng đợt, một 

số dự án giao đất không trọn lô, trọn thửa….); các hồ sơ dự án đầu vào thiếu thông 

tin, dữ liệu để tính toán (một số dự án là loại hình kinh doanh khách sạn nhưng 

trong Thuyết minh dự án đầu tư và các hồ sơ liên quan không thể hiện thông tin 

về tỷ lệ lấp đầy, các loại phòng, diện tích phòng, …) dẫn đến khó khăn khi xác 

định doanh thu phát triển và chi phí phát triển trong phương án giá đất. 

b) Vướng mắc trong việc áp dụng các phương pháp xác định giá đất 

Tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

việc xác định giá đất theo 05 phương pháp2, quá trình thực hiện, trên địa bàn tỉnh 

thường áp dụng 04 phương pháp: so sánh trực tiếp, thặng dư, thu nhập, hệ số điều 

chỉnh giá đất3; việc quy định các phương pháp đang còn định tính, chưa có định 

lượng cụ thể dẫn đến quá trình tổ chức thực hiện gặp nhiều khó khăn, mỗi địa 

phương một cách chưa có sự thống nhất: 

- Đối với phương pháp so sánh trực tiếp: Theo quy định để xác định giá đất 

cần thu thập thông tin của tối thiểu 03 thửa đất có đặc điểm tương đồng với thửa 

đất cần định giá đã chuyển nhượng thành công trên thị trường, trúng đấu giá quyền 

                                                           
1Tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ) về sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai quy định UBND tỉnh có trách nhiệm “tổ chức công bố 

công khai các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê 

được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện các dự án 

đầu tư. Và tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị; 

Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ trước khi UBND 

tỉnh thực hiện nội dung nêu trên, phải có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng. 
2  So sánh trực tiếp, chiết trừ, thặng dư, thu nhập và hệ số điều chỉnh giá đất. 
3 Xác định giá đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất: 

Giá đất của thửa đất cần 

định giá 

 

= 

Giá đất trong  

bảng giá đất 
x Hệ số điều chỉnh giá đất  
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sử dụng đất trong khoảng thời gian không quá 2 năm tính đến thời điểm định giá; 

sau đó tiến hành phân tích, hiệu chỉnh các yếu tố khác biệt giữa thửa đất so sánh 

và thửa đất định giá, tính toán xác định giá đất. Tuy nhiên, việc điều tra, khảo sát 

thu thập thông tin của các tài sản so sánh gặp nhiều khó khăn4. Việc điều chỉnh 

mức giá do các yếu tố khác biệt giữa tài sản so sánh và tài sản định giá, hiện nay 

chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể, do đó việc nhận định phân tích, điều chỉnh 

yếu tố khác biệt phụ thuộc vào ý kiến chủ quan và kinh nghiệm của thẩm định 

viên.  

- Đối với phương pháp thặng dư (hầu hết việc xác định giá đất thực hiện 

các dự án đất trên địa bàn tỉnh đều áp dụng theo phương pháp này): Giá trị quyền 

sử dụng đất khu đất bằng Doanh thu phát triển5 - Chi phí phát triển6. Tuy nhiên 

các khoản mục doanh thu, chi phí đều ước tính cho tương lai trên cơ sở các thông 

tin, dữ liệu đầu vào dự án; các chỉ tiêu, tiêu chí ảnh hưởng đến phương án giá đất 

lại được xác định ở thì hiện tại, chưa có quy định hướng dẫn, cách thức phương 

pháp xác định, phụ thuộc nhiều vào yếu tố chủ quan của người định giá; cơ sở xác 

định thông tin dữ liệu có thể bị thay đổi tùy theo các điều kiện của thị trường, khi 

điều chỉnh một trong các yếu tố, dữ liệu đầu vào thì kết quả định giá đất bị thay 

đổi (một số dự án giá đất có sự chênh lệch lớn), phương án lựa chọn cuối cùng là 

phương án có giá đất cao nhất,… gây khó khăn trong quá trình xây dựng, thẩm 

định phương án giá đất, làm kéo dài thời gian thực hiện. 

- Đối với phương pháp thu nhập: Việc thực hiện gặp nhiều khó khăn do 

người sử dụng đất không cung cấp thông tin thu nhập bình quân hoặc cung cấp 

nhưng không có đủ cơ sở để đánh giá chính xác số liệu; một số khoản mục chi phí 

như cải tạo đất, chi phí duy tu, bảo dưỡng công trình xây dựng gắn liền với đất, 

chi phí sản xuất hiện nay chưa có định mức đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền ban hành…; 

 - Giá đất cụ thể các dự án phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố của công trình 

trên đất: Mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tỷ lệ diện tích sàn sử dụng/sàn xây 

dựng…. Khi các yếu tố trên thay đổi thì các khu đất có vị trí tương đồng, thậm 

chí liền kề nhau nhưng sẽ có mức giá đất cụ thể khác nhau. 

                                                           
4 Các giao dịch chuyển nhượng bất động sản không có quy định bắt buộc phải qua sàn giao dịch hay công 

ty môi giới bất động sản, việc thanh toán tiền mua bán bất động sản cũng không quy định bắt buộc phải thông qua 

ngân hàng, nên các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất chưa thật sự minh bạch. Trong các giao dịch hợp 

đồng dân sự giá đất cơ bản bằng hoặc thấp hơn giá đất quy định tại Bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành; khi điều 

tra, khảo sát người được điều tra thường không cung cấp chính xác giá chuyển nhượng thực tế gây khó khăn trong 

việc thu thập thông tin; một số nơi xảy ra tình trạng đầu cơ, giá đất “ảo”, người trúng giá quyền sử dụng đất bỏ 

cọc…gây khó khăn trong việc điều tra, khảo sát giá đất phổ biến trên thị trường, dẫn đến mức giá khảo sát của các 

đơn vị tư vấn mang tính tương đối, việc các cơ quan Nhà nước khi thanh tra, kiểm tra lại thông tin cũng gặp nhiều 

khó khăn); Một dự án được nhà nước, giao đất cho thuê đất nhưng thực tế không thu thập được thông tin giao dịch, 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các dự án tương tự với dự án cần định giá do đó không có cơ sở để so sánh, 

đánh giá, nhận định mức giá đề xuất. 
5 Doanh thu phát triển dự án căn cứ kết quả điều tra khảo sát, thu thập giá đất đã giao dịch thành công 

trên thị trường, thời gian, tỷ lệ (%) kinh doanh bán hàng, tỷ lệ (%) lấp đầy, tốc độ tăng giá doanh thu, diện tích sàn 

tính doanh thu…. 
6 Chi phí phát triển dự án gồm chi phí xây dựng công trình, hạ tầng kỹ thuật, chi phí quảng cáo bán hàng, 

lợi nhuận của nhà đầu tư có tính đến yếu tố rủi ro kinh doanh và chi phí vốn, chi phí dự phòng cho khối lượng 

công việc phát sinh và yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện dự án… 
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Nhiều trường hợp một khu đất, thửa đất nếu áp dụng hai phương pháp 

định giá khác nhau thì kết quả giá đất khác nhau, đặc biệt có sự chênh lệch 

giữa các dự án, khu đất có vị trí liền kề nhưng khi áp dụng phương pháp hệ số 

điều chỉnh giá đất và khi áp dụng các phương pháp khác. 

Quá trình tham khảo, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thấy rằng không chỉ 

riêng Hà Tĩnh mà hầu hết các tỉnh thành trên cả nước việc xác định giá đất cụ thể 

đang còn gặp nhiều lúng túng, hiện nay một số địa phương (thành phố Hà Nội, 

thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai…) đã có Văn bản (TP Hồ Chí Minh ban 

hành theo hình thức đề “khẩn”) đề xuất kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ cho phép áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá 

đất cụ thể làm cơ sở thu tiền sử dụng đất, thuê đất, xác định giá trị quyền sử dụng 

đất khi cổ phần hoá, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất… mà 

không áp dụng các phương pháp (so sánh, thu nhập, chiết trừ, thặng dư…). 

c) Khó khăn trong việc thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất 

 Theo quy định tại khoản 3 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013, khi thực hiện 

việc xác định giá đất cụ thể được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá 

đất; trình tự thủ tục, thuê tổ chức tư vấn xác định giá đất phải theo các quy định 

của Luật Đấu thầu, làm kéo dài thời gian thực hiện. Hiện nay, tổ chức tư vấn xác 

định giá đất trên địa bàn tỉnh hầu như không có, Sở Tài nguyên và Môi trường 

chủ yếu thuê các đơn vị tư vấn có trụ sở tại thành phố Hà Nội trong khi trách 

nhiệm pháp lý đặt lên vai các tổ chức tư vấn là rất lớn, tuy nhiên phí dịch vụ thuê 

tư vấn xác định giá đất dự án tính theo Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT ngày 

27/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường có giá trị từ 30-60 triệu đồng cho 

một khu đất cần định giá, quá trình thực hiện phải điều chỉnh, bổ sung, trình đi 

trình lại nhiều lần (có dự án đến 05 lần) nên hiện nay các đơn vị tư vấn không mặn 

mà với việc ký hợp đồng thực hiện. Ngoài ra, từ cuối năm 2020 đến nay, đặc biệt 

là năm 2021 do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid -19 nên dẫn đến tiến độ thực hiện 

việc xây dựng giá đất còn chậm. 

d) Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh tuy đã ban hành Quy chế hoạt động 

nhưng quá trình thẩm định, các thành viên tại các Sở, ngành chưa bám sát quy 

chế để thực hiện, Thông báo kết quả thẩm định gửi Sở Tài nguyên và Môi trường 

hoàn thiện còn mang tính chung chung, chưa đề cập làm rõ nội dung, lý do thống 

nhất, không thống nhất, dẫn đến quá trình tiếp thu chỉnh sửa, hoàn thiện phương 

án kéo dài. 

2. Về trách nhiệm trong việc xác định giá đất cụ thể chậm trong thời 

gian qua 

Như đã phân tích các khó khăn, vướng mắc nêu trên, việc xác định giá đất 

phụ thuộc rất nhiều vào hồ sơ dữ liệu đầu vào dự án (đặc biệt khi áp dụng theo 

phương pháp thặng dư). Trong khi hồ sơ dự án do nhà đầu tư lập, chất lượng, độ 

tin cậy các thông tin không cao (xây dựng hồ sơ dự án đầu tư còn sơ sài, thiếu 

thông tin, chưa đủ các căn cứ cơ sở xác định giá đất); khi được yêu cầu cung cấp, 
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bổ sung hồ sơ thì Doanh nghiệp chậm thực hiện nên cũng là nguyên nhân chậm 

trễ. 

Cơ quan thẩm định việc chấp thuận chủ trương đầu tư chưa rà soát, thẩm 

định kỹ các yếu tố đầu vào, chưa cân nhắc rà soát kỹ các thông tin liên quan (tỷ 

lệ lấp đầy đối với các loại hình hoạt động, thời gian, tiến độ đầu tư thực hiện dự 

án, hiệu quả dự án đầu tư….); quá trình xây dựng, phê duyệt quy hoạch còn có 

nhiều điểm hạn chế, còn có sự sai lệch về diện tích đất, quá trình thực hiện phải 

điều chỉnh cục bộ dẫn đến khó khăn trong việc xác định giá đất.  

Do hiện nay quy định về pháp luật đất đai hiện hành về xác định giá đất cụ 

thể mới chỉ dừng lại ở mức định tính mà chưa định lượng, chưa có quy định, 

hướng dẫn cụ thể việc xác định các chỉ tiêu, tiêu chí dẫn đến quá trình điều tra, 

khảo sát từ các nguồn thông tin của tổ chức tư vấn chưa thật sự bảo đảm theo quy 

định, việc đề xuất xây dựng phương án đa phần nhận định chủ quan, chưa đủ cơ 

sở thuyết phục, cơ quan tham mưu xây dựng phương án giá đất còn lúng túng, quá 

trình thẩm định thành viên tại các Sở, ngành chưa bám sát nhiệm vụ theo quy chế 

hoạt động đã phân công, mặt khác các ngành dọc chưa có hướng dẫn cụ thể nên 

còn lúng túng, khi thông tin số liệu đầu vào chưa chắc chắn thì không biểu quyết 

được (hội đồng thẩm định họp, biểu quyết theo cơ chế tập thể), do vậy lại yêu cầu 

bổ sung giải trình… dẫn đến kéo dài thời gian thẩm định phương án giá đất.  

3. Giải pháp thực hiện 

Để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc xác định giá đất 

cụ thể trên địa bàn tỉnh, trong khi các văn bản quy định của Trung ương chưa 

hướng dẫn cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh đã và đang tiếp tục chỉ đạo các giải pháp cụ 

thể sau: 

- Tiếp tục ban hành các văn bản nhằm chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế trong 

việc xác định giá đất cụ thể các dự án, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp 

tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức và cá nhân tiếp tục 

nghiên cứu các quy định Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các văn bản có liên quan để thực hiện đảm 

bảo quy định;  

- Đối với nhóm các dự án đã được Hội đồng thẩm định giá đất thông qua, 

Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh trình UBND tỉnh xem xét quyết định; 

- Đối với nhóm dự án mới, quá trình thẩm định hồ sơ các dự án đầu tư có 

sử dụng đất, xem xét lấy ý kiến của các thành viên Hội động thẩm định giá đất 

tỉnh (đối với các dự án thuộc quy mô phải xác định giá đất cụ thể) để thống nhất 

thông tin, số liệu, dữ liệu giữa việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án gắn với tiêu 

chí xác định giá đất cụ thể dự án; 

- Qua tham khảo tại một số địa phương (TP Hà Nội, các tỉnh Quảng Bình, 

Vĩnh Phúc, Hoà Bình..) và ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành, theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu 
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ban hành Quy định chi tiết các chỉ tiêu xác định giá đất phục vụ công tác thẩm định 

trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở cho việc thực hiện. Đây là việc khó, do vậy quá trình 

thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu UBND tỉnh nghiên cứu, có 

thể báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh để thống nhất trước khi ban hành quy định tổ chức thực hiện;  

- Hiện nay Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 18-

NQ/TW ngày 16/6/2022, trong đó có nội dung hoàn thiện cơ chế xác định giá đất 

cụ thể “…Có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, 

quy định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan có nhiệm vụ xác định 

giá đất. Trung ương xây dựng tiêu chí và quy trình kiểm tra, giám sát các địa 

phương trong việc xây dựng bảng giá đất. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định 

và kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá đất. Có cơ chế hữu hiệu để nâng cao chất 

lượng công tác định giá đất, bảo đảm tính độc lập của hội đồng thẩm định giá 

đất, năng lực của tổ chức tư vấn xác định giá đất, năng lực và đạo đức của các 

định giá viên….” 

UBND tỉnh sẽ tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, báo cáo xin ý kiến Chính 

phủ tháo gỡ vướng mắc để thực hiện trước mắt cũng như đề xuất trong xây dựng 

Luật Đất đai (sửa đổi); trước mắt tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân đề 

xuất lựa chọn việc giao đất, cho thuê đất các dự án trên địa bàn tỉnh theo hình thức 

thuê đất trả tiền hàng năm theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW. 

Trên đây là một số ý kiến trả lời làm rõ nội dung kiến nghị cử tri quan tâm./. 
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