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ỦY BAN NHÂN DÂN         

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 509 /BC-UBND Đình Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2018 

 

 

 

 

BÁO CÁO 

Điều tra khảo sát giá đất năm 2018,  

xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

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

định về giá đất; 

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về thu tiền sử dụng đất; 

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền 

thuê đất, thuê mặt nước và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, 

điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; 

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

 Thực hiện Công văn số 1896/STC-QLG&CS ngày 28/9/2018 của Sở Tài 

chính về việc đề nghị điều tra, khảo sát, xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 

2019. UBND huyện Đình Lập đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các 

xã, thị trấn tiến hành điều tra, khảo sát hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn 

huyện Đình Lập năm 2018. Trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát, UBND huyện 

báo cáo cụ thể và xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 như sau: 

 I. Tình hình thực hiện hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 

 1. Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính tiền sử dụng đất khi 

Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần 

diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất 
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nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần 

diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. 

 Các trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất không nhiều, việc thu 

tiền tăng thêm do áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất không gặp khó khăn vước 

mắc, trong năm phát sinh 03 trường hợp phải tính áp dụng hệ số điều chỉnh giá 

đất với diện tích đất vượt hạn mức là 105,4 m
2
, với số tiền tăng thêm do áp dụng 

hệ số điều chỉnh giá đất là 59.272.000 đồng  

 2. Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định tiền thuê đất. 

 Trên địa bàn huyện phát sinh 01 trường hợp cá nhân thuê đất công với cơ 

quan nhà nước với diện tích thuê là 666,6m
2
, với số tiền tăng thêm do áp dụng 

hệ số điều chỉnh giá đất là 5,258 triệu đồng. 

II.  Đánh giá tình hình và kết quả điều tra, tổng hợp, phân tích giá 

đất thị trường, tình hình biến động và mức biến động (tăng hoặc giảm) giữa 

giá đất thị trường với giá đất cùng loại trong bảng giá đất hiện hành do 

UBND tỉnh ban hành tại cấp huyện. 

        2.1. Đánh giá tình hình thực hiện bảng giá các loại đất năm 2018 

Căn cứ -

35/2015/QĐ-UBND ngày 05/12/2015 và Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2016, Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của 

UBND tỉnh ban hành Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Việc thực hiện bảng giá các loại đất năm 2018 trên địa bàn huyện theo 07 

phạm vi áp dụng của bảng giá đất đối với công tác thu tiền sử dụng đất; thuế thu 

nhập cá nhân; thuế sử dụng đất; lệ phí trước bạ và công tác bồi thường thiệt hại 

khi nhà nước thu hồi đất....nhìn chung trên địa bàn huyện là tương đối thuận lợi; 

phù hợp với điều kiện và tình hình phát triển của địa phương.  

          2.2. Kết quả điều tra, thu thập thông tin về giá chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất và tài sản gắn liền với đất, thời gian tính từ tháng 01/01/2018 đến 

tháng 10 năm 2018, kết quả như sau: 

 Đối với huyện Đình Lập do hàng năm đều rất ít các trường hợp chuyển 

nhượng, trong năm trên địa bàn huyện có bán đấu giá 01 khu đất tại điểm tái 

định cư khu 7, thị trấn Đình Lập; ngoài ra UBND huyện chỉ đạo điều tra, thu 

thập thông tin về giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 12/12 đơn vị xã, thị 

trấn, cụ thể như sau: 

 * Đối với đất phi nông nghiệp: Đất ở. 

        - Đất ở tại nông thôn:  

 Rất ít trường hợp chuyển nhượng, các trường hợp chuyển nhượng cơ bản 

sát với bảng giá đất quy định của UBND tỉnh. 

- Đất ở tại đô thị:  

Đối với đất ở thị trấn Đình Lập: Các trường hợp chuyển nhượng không 

nhiều, kết quả điều tra cho thấy giá chuyển nhượng thực tế ở đường loại II, loại 

III đều có sự biến động tăng so với giá quy định, cao nhất là 1,29 lần. 
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Trong năm trên địa bàn huyện có bán đấu giá khu đất tái định cư tại khu 7 

thị trấn Đình Lập với số lô là 09 lô, diện tích 76,5 m
2
/lô; tổng giá trị thu được là 

4.273.000.000 đồng, giá trung bình tính được là 6.206.000 đồng/1m
2
, cao gấp 

3,88 lần so với bảng giá đất quy định. Nguyên nhân của sự chênh lệch giá rất lớn 

này là khu tái định cư nằm sát Quốc lộ 4b, có hệ thống đường nội bộ, vỉa hè, 

điện nước đồng bộ và hoàn chỉnh nhất tại trung tâm thị trấn và cũng là của 

huyện nên có sự chênh lệch giá. 

 Đối với đất ở Thị trấn Nông trường Thái Bình: Trường hợp chuyển 

nhượng không nhiều nhưng thực tế cho thấy trên cùng một đoạn đường được 

quy định chung 1 mức giá nhưng ở khu vực trung tâm giá vẫn chênh lệch đột 

biến mà đặt biệt là trung tâm phố lầu với lý do là khu vực trung tâm, tập trung 

buôn bán nhưng mặt bằng để xây dựng nhà cửa lại không nhiều, địa hình không 

bằng phẳng, còn các vị trí khác giá chuyển nhượng thấp hơn so với bảng giá đất 

quy định của UBND tỉnh, thấp nhất là 0,75 lần. 

(có biểu tổng hợp giá điều tra, khảo sát kèm theo) 

 Qua kết quả điều tra khảo sát cho thấy giá thực tế chuyển nhượng và giá 

cụ thể có sự chênh lệch so với giá quy định của UBND tỉnh tại một số vị trí, tuy 

nhiên số lượng phiếu điều tra, thu thập không lớn không thể đại diện được cho 

tất cả các khu vực, vị trí trên địa bàn huyện.  

  III. Đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất đối với các khu vực, đường phố, 

đoạn đường phố, vị trí trên địa bàn huyện năm 2019 

Trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát giá đất trên thị trường so với 

29/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014; 35/2015/QĐ-

UBND ngày 05/12/2015 và Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 

22/12/2016, Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND 

tỉnh ban hành Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Căn cứ 01/2017/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND 

tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 

năm 2018 01/2017/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của 

UBND tỉnh), UBND huyện đề xuất UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá 

đất năm 2019 trên địa bàn huyện  như sau:  

2. Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định tiền thuê đất đối với các đối tượng 

áp dụng: 

3.1. Xác định tiền thuê đất  

- Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định 

đầu tiên, xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không 

thông qua hình thức đấu giá; xác định đơn giá thuê đất khi chuyển từ thuê đất trả 

tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian 

thuê theo quy định tại Khoản 2 Điều 172 Luật Đất đai; xác định đơn giá thuê đất 

khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê theo quy định tại Khoản 3 

Điều 189 Luật Đất đai; xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm và 

đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê khi cổ phần hóa 

doanh nghiệp nhà nước được áp dụng trong trường hợp diện tích tính thu tiền 
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thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá 

đất) dưới 10 tỷ đồng. 

- Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm khi điều chỉnh lại 

đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn định tiếp theo. 

- Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê 

theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm 

- Đấu giá thuê đất trả tiền 01 lần cho cả thời gian thuê đối với diện tích 

tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá 

đất tại Bảng giá đất) dưới 10 tỷ đồng. 

a) Đất ở đô thị: 

- Đường loại II, Hệ số điều chỉnh giá đất K = 1,1 

- Đường loại III, Hệ số điều chỉnh giá đất K = 1,1 

- Đường loại IV và các đường còn lại tại đô thị, Hệ số điều chỉnh giá đất 

K= 1,1 

Giải trình về lựa chọn áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất: Căn cứ kết quả 

điều tra khảo sát, căn cứ 01/2017/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 

của UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh k = 1,0 áp dụng chung cho tất cả các 

huyện, thành phố; Trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2018 có 01 trường hợp áp 

dụng hệ số điều chỉnh giá đất (khu vực nông thôn) để tính thu tiền thuê đất và trả 

tiền 01 lần cho cả chu kỳ thu và hệ số đã được phê duyệt là 1,1 lần; đồng thời 

căn cứ vào điều kiện hạ tầng trên địa bàn huyện ngày càng được đầu tư, nâng 

cấp nên giá trị có sự dịch chuyển tăng dần. 

b) Đất ở nông thôn 

- Đất ở khu vực giáp ranh, ven trục đường giao thông chính; Hệ số điều 

chỉnh giá đất K = 1,1 

- Đất ở khu vực còn lại; Hệ số điều chỉnh giá đất K = 1,0 

Giải trình về lựa chọn áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất: Căn cứ kết quả 

điều tra khảo sát, căn cứ 01/2017/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 

của UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh k = 1,0 áp dụng chung cho tất cả các 

huyện, thành phố; Trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2018 có 01 trường hợp áp 

dụng hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền thuê đất và trả tiền 01 lần cho cả 

chu kỳ thu và hệ số đã được phê duyệt là 1,1 lần. Đất ở khu vực còn lại ít biến 

động đề nghị không thay đổi. 

3.2. Xác định thu tiền sử dụng đất 

- Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức 

đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất 

của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất tại Bảng giá đất) dưới 10 tỷ 

đồng; 

- Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức đối với 
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trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá 

trị (tính theo giá đất tại Bảng giá đất) dưới 10 tỷ đồng; 

- Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất có thu tiền 

sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất mà diện tích tính thu 

tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất tại 

Bảng giá đất) dưới 10 tỷ đồng; 

a) Đất ở đô thị 

- Đường loại II, Hệ số điều chỉnh giá đất K = 1,2 

- Đường loại III, Hệ số điều chỉnh giá đất K = 1,15 

- Đường loại IV và các đường còn lại tại đô thị, Hệ số điều chỉnh giá đất 

K = 1,15. 

Giải trình về lựa chọn áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất: Căn cứ kết quả 

điều tra khảo sát, căn cứ 01/2017/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 

của UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh K = 1,0 áp dụng chung cho tất cả các 

huyện, thành phố; Trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2018 có 03 trường hợp áp 

dụng hệ số điều chỉnh giá đất khi làm thủ tục cấp quyền sử dụng đất và đã tính 

áp dụng hệ số điều chỉnh là 1,15; đồng thời căn cứ vào điều kiện hạ tầng trên địa 

bàn huyện ngày càng được đầu tư, nâng cấp nên giá trị có sự dịch chuyển tăng 

dần. 

b) Đất ở nông thôn 

- Đất ở khu vực giáp ranh, ven trục đường giao thông chính; Hệ số điều 

chỉnh giá đất K = 1,1 

- Đất ở khu vực còn lại; Hệ số điều chỉnh giá đất K = 1,1 

Giải trình về lựa chọn áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất: Khu vực đất ở 

nông thôn qua điều tra có sự chênh lệch nhưng số lượng phiếu điều tra ít không 

thể đại diện chung cho cả huyện, căn cứ vào tình hình giá cả chung trên địa bàn 

huyện, UBND huyện thống nhất lấy hệ số điều chỉnh giá đất bằng với hệ số điều 

chỉnh của năm 2018 đã được phê duyệt tại 01/2017/QĐ-UBND 

ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh. 

Trên đây là Báo cáo điều tra khảo sát giá đất năm 2018, xây dựng hệ số 

điều chỉnh giá đất năm 2019 của UBND huyện Đình Lập./. 
 

   Nơi nhận 
 - Như kính gửi;  
 - CT, các PCT UBND Huyện; 
 - Lưu: VT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 

 


		2018-10-22T14:12:46+0800
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Đình Lập<ubnddinhlap@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




