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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 

đối với các Báo cáo của UBND tỉnh về nội dung sửa đổi, bổ sung giá đất, 
bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 và quy định hệ số điều chỉnh giá đất 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh
 

Qua xem xét các Báo cáo số 05/BC-UBND, số 06/BC-UBND ngày 
07/01/2022 của UBND tỉnh về nội dung sửa đổi, bổ sung giá đất, bảng giá đất thời 
kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; giải trình nội dung ban hành quy định 
hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh và kết quả giám sát tại các địa 
phương, đơn vị, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số 
nội dung như sau:

Căn cứ các quy định tại điểm h, khoản 4 Điều 14 Nghị định 44/2014/NĐ-CP 
ngày 15/4/2014 của Chính phủ1; khoản 2, Điều 3 Thông tư số 76/2014/TT-BTC và 
điểm d, khoản 1 Điều 3 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính2 và quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 
14/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh quy định về giá đất, bảng 
giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam3, UBND tỉnh báo cáo 
HĐND tỉnh nội dung sửa đổi, bổ sung giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 và 
quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh là đảm bảo thẩm 
quyền quy định.

Qua rà soát, Ban nhận thấy: UBND tỉnh đề xuất sửa đổi, bổ sung giá đất của 
15/18 huyện, thị xã, thành phố4; trong đó, chủ yếu điều chỉnh tên gọi các tuyến 
đường chưa phù hợp, bổ sung giá đất tại các tuyến đường, các khu dân cư, khu đô 
thị mới chưa được quy định trong bảng giá đất, điều chỉnh giá đất tại một số tuyến 
đường được đầu tư, nâng cấp hạ tầng cho phù hợp với tình hình thực tế. Nội dung 
này, đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất về nguyên tắc tại Công văn số 
429/HĐND-VP ngày 20/12/2021. Do đó, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 
thống nhất với các Báo cáo của UBND tỉnh về nội dung sửa đổi, bổ sung giá đất, 

1 4. Trình tự điều chỉnh bảng giá đất thực hiện theo quy định sau đây:
h) Trình HĐND cùng cấp thông qua và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất.
2 Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất do Sở Tài chính chủ trì xác định theo từng khu 
vực, tuyến đường, vị trí tương ứng với từng mục đích sử dụng đất phù hợp với thị trường và điều kiện phát triển kinh 
tế, xã hội tại địa phương, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hàng năm sau khi xin ý kiến của Thường trực Hội 
đồng nhân dân cùng cấp.
3 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến điều chỉnh bảng giá đất và 
báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất trong các trường hợp sau: 
b) Khi giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá 
đất tối thiểu trong bảng giá đất theo quy định. 
c) Khi phát sinh cấp bách cần điều chỉnh, bổ sung giá đất.
4 15 huyện, thị xã, thành phố, gồm: Núi Thành, Tiên Phước, Hội An, Đông Giang, Phú Ninh, Tam Kỳ, Nam Trà My, 
Nam Giang, Quế Sơn, Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Phước Sơn, Đại Lộc, Tây Giang.
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bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 và quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên 
địa bàn tỉnh. 

Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Kinh tế - Ngân sách 
HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan 
triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời, thường 
xuyên cập nhật biến động giá đất, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét 
điều chỉnh cho phù hợp, tạo thuận lợi trong việc thực hiện công tác bồi thường, 
giải phóng mặt bằng, đảm bảo quyền lợi của người dân khi bị thu hồi đất. Tăng 
cường công tác thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể khi giao đất, cho thuê đất đối 
với các dự án khu đô thị, khu dân cư, nhà ở, dịch vụ.. đảm bảo sát với giá thị 
trường, tránh gây thất thu ngân sách Nhà nước.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với 
các Báo cáo của UBND tỉnh về nội dung sửa đổi, bổ sung giá đất, bảng giá đất thời 
kỳ 2020-2024 và quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh, 
kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu VT, CTHĐND.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao 
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