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BÁO CÁO
Nội dung sửa đổi, bổ sung giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại 15/18 phụ lục bảng giá đất của 15/18 
huyện, thị xã, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Công văn số 429/HĐND-VP ngày 20/12/2021 của Thường trực 
Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến sửa đổi, bổ sung bảng giá đất thời kỳ 
2020-2024 và quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh và 
theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
1045/TTr-STNMT ngày 20/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 
43/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 về sửa đổi, bổ sung giá đất, bảng giá đất 
thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại 15/18 phụ lục bảng giá đất 
của 15/18 huyện, thị xã, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 
24/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh; theo Thông báo số 
76/TB-HĐND ngày 23/12/2021 của Thường trực Hội đồng nhân nhân tỉnh về 
Kết luận của đồng chí Phan Việt Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ 
tịch Hội đồng nhân nhân tỉnh tại cuộc họp ngày 20/11/2021, UBND tỉnh kính 
báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh một số nội dung cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT 
THỜI KỲ 2020-2024

Tại Điều 14 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 30/6/2014 của Chính phủ 
quy định:

“1. Các trường hợp điều chỉnh bảng giá đất:
a) Khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất mà mức giá đất điều chỉnh 

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 của loại đất tương tự;

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 trong 
khoảng thời gian từ 180 ngày trở lên”.

Thực hiện Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, kỳ họp thứ 14 về giá đất, bảng giá đất 
thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 
24/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 
2020-2024 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định 
quy định về hệ số điều chỉnh giá đất hằng năm để điều chỉnh những biến động 
về giá (hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 được UBND tỉnh quy định tại Quyết 
định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 21/12/2020).
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Tuy nhiên, theo phản ánh của một số địa phương thì trong quá trình triển 
khai thực hiện bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 ban hành kèm theo Quyết định số 
24/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh đã phát sinh một số bất 
cập cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, như: phân chia lại các tuyến đường 
cho phù hợp; bổ sung những tuyến đường mới, những vị trí còn thiếu sót trong 
bảng giá đất; điều chỉnh giá đất một số vị trí, khu vực cho sát với giá chuyển 
nhượng phổ biến trên thị trường,… 

Do đó, để bảng giá đất trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với quy định 
hiện hành, đồng thời đảm bảo tính công khai, minh bạch, gắn quyền lợi với 
nghĩa vụ, giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa người dân, doanh nghiệp và 
Nhà nước như đã nêu trên thì nhận thấy việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất 
thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh là cần thiết.

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN
Ngày 14/6/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có Công văn số 

115/HĐND-VP thống nhất chủ trương thực hiện điều chỉnh bảng giá đất thời kỳ 
2020-2024 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 02/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1842/QĐ-UBND 
về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của 
UBND tỉnh, trong đó giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp 
với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị 
có liên quan rà soát, tổng hợp trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung bảng giá đất 
thời kỳ 2020-2024 ban hành kèm theo Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 
20/12/2019 của UBND tỉnh.

Thực hiện Thông báo số 230/TB-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh 
về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất 
cụ thể - Nguyễn Hồng Quang tại cuộc họp Hội đồng về giải quyết một số nội 
dung liên quan đến việc xây dựng, thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh, Sở Tài 
nguyên và Môi trường đã có Công văn số 422/STNMT-QLĐĐ ngày 16/3/2021 
và Công văn số 1270/STNMT-QLĐĐ ngày 23/6/2021 đề nghị UBND các 
huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh 
khẩn trương rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 
trên địa bàn tỉnh.

Trong đợt điều chỉnh lần này có 15/18 huyện, thị xã, thành phố đề nghị 
điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 (không đề nghị điều chỉnh 
các quy định về giá đất), cụ thể: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Phú Ninh, Tiên 
Phước, Núi Thành, Nam Trà My, Duy Xuyên, Quế Sơn, Đại Lộc, Đông Giang, 
Nam Giang, Thăng Bình, Tây Giang và Đại Lộc (riêng 03 huyện: Bắc Trà My, 
Hiệp Đức và Nông Sơn không đề xuất điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất).  

Ngày 03/12/2021, Hội đồng thẩm định bảng giá đất tỉnh có Công văn số 
3445/CV-HĐTĐ về kết quả thẩm định giá đất, bảng giá đất. Theo đó, 15/18 
huyện, thị xã, thành phố đã tiếp thu, có ý kiến giải trình và đề xuất điều chỉnh, 
bổ sung lại giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh, đồng thời 
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Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp, báo cáo tiếp thu, giải trình các nội 
dung liên quan đến ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định bảng giá đất tỉnh về 
sửa đổi, bổ sung giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo Báo cáo số 273/BC-STP ngày 07/12/2021 của Sở Tư pháp về kết 
quả thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết 
định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành 
Quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm định của Sở 
Tư pháp và hoàn thiện lại nội dung dự thảo và có Công văn số 2796/STNMT-
QLĐĐ về việc xin ý kiến thành viên UBND tỉnh thông qua dự thảo Quyết định.

Trên cơ sở ý kiến thống nhất thông qua của 21/24 thành viên UBND tỉnh, 
Công văn số 429/HĐND-VP ngày 20/12/2021 2021 của Thường trực Hội đồng 
nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 
Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 sửa đổi, bổ sung giá đất, 
bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại 15/18 phụ lục 
bảng giá đất của 15/18 huyện, thị xã, thành phố ban hành kèm theo Quyết định 
số 24/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam.

III. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1. Kết quả sửa đổi, bổ sung bảng giá đất thời kỳ 2020-2024:
Trong quá trình thực hiện có 11/15 huyện, thị xã, thành phố thuê Đơn vị 

tư vấn để thực hiện điều tra khảo sát giá đất thị trường (Tam Kỳ, Hội An, Phú 
Ninh, Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên, Phước Sơn, Đông Giang, Quế Sơn, 
Tiên Phước và Đại Lộc); 04/15 huyện, thị xã, thành phố do Phòng Tài nguyên 
và Môi trường chủ trì thực hiện (Nam Trà My, Điện Bàn, Nam Giang, Tây 
Giang).

a) Đối với đất ở:
Theo báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 của 

các địa phương thì hiện nay có những khu vực, vị trí đã được điều chỉnh quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm thay đổi mục đích sử dụng đất; bổ sung những 
tuyến đường, những vị trí chưa được quy định giá trong bảng giá đất; điều chỉnh 
những tuyến đường thay đổi tên hoặc bổ sung tên trong bảng giá đất hiện hành; 
việc phân đoạn của một số vị trí, đoạn đường, khu vực trong bảng giá đất thời kỳ 
2020-2024 chưa hợp lý; giá của một số tuyến đường có thay đổi và cập nhật giá 
thu tiền của một số dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Kết quả đề xuất điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất của UBND các huyện, 
thị xã, thành phố, cụ thể như sau: 

(1) Huyện Núi Thành: 
Đề xuất điều chỉnh tên gọi các tuyến đường chưa phù hợp; bổ sung và đề 

xuất giá các khu dân cư mới theo các Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt 
tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện Núi Thành; một số tuyến đường được đầu 
tư, nâng cấp hạ tầng, quy hoạch mới cho phù hợp với tình hình thực tế.
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Cơ sở đề xuất giá: 
+ Đối với các tuyến đường và khu dân cư bổ sung: Đơn vị tư vấn khảo 

sát, thu thập được thông tin chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì đề xuất bằng 
với giá theo thông tin khảo sát thị trường. Trường hợp, không có thông tin giao 
dịch chuyển nhượng Đơn vị tư vấn đề xuất bằng với các tuyến đường có vị trí 
tương đồng trong khu vực lân cận (giá đất đề xuất theo Quyết định số 
24/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh).

+ Cập nhật giá thu tiền sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại các 
Quyết định trong thời gian gần nhất.

+ Đối với các tuyến đường mới được đầu tư, nâng cấp hạ tầng: Đơn vị tư 
vấn đề xuất tăng giá theo thông tin khảo sát giá thị trường.

(2) Huyện Tiên Phước:
Cơ sở đề xuất giá: Theo Công văn số 909/UBND-TH ngày 30/3/2021 của 

UBND huyện Tiên Phước về việc đề xuất sửa đổi, bổ sung bảng giá đất thời kỳ 
2020-2024 trên địa bàn huyện thì những vị trí có giá đất phổ biến trên thị trường 
tăng từ 20% trở lên so với giá tối đa hoặc giảm 20% trở lên so với giá tối thiểu 
trong bảng giá đất thì thực hiện đề xuất điều chỉnh theo kết quả điều tra giá trị 
trường. Những đoạn đường, tuyến đường không có chuyển nhượng để thu thập 
thông tin về giá đất thị trường Đơn vị tư vấn căn cứ vào thông tin thu thập được 
ở tuyến đường, đoạn đường có điều kiện về cơ sở hạ tầng, giao thông, khả năng 
sinh lợi, tình hình an ninh trật tự…tương đồng, áp dụng các phương pháp định 
giá theo quy định để làm cơ sở đề xuất điều chỉnh giá đất.

+ Đơn giá đất ở đô thị: Đơn giá đất các tuyến đường đã cập nhật hệ số giá 
đất ban hành tại Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND vào Bảng giá đất đợt này và 
nâng giá đất tại các trục đường chính, trung tâm thị trấn có vị trí và khả năng 
sinh lợi tốt từ 9% đến 50%, nâng giá đất các trục đường còn lại từ 10% đến 
20%.

+ Đơn giá đất ở nông thôn: Đơn giá đất các tuyến đường đã cập nhật hệ số 
giá đất ban hành tại Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND vào Bảng giá đất đợt này 
và nâng giá đất tại các trục đường chính, trung tâm thị trấn có vị trí và khả năng 
sinh lợi tốt từ 10% đến 60%.

Trường hợp các đoạn đường chưa hợp lý, tiến hành tách, gộp đoạn để 
đảm bảo trong cùng một tuyến đường, khu vực có điều kiện tương đồng nhau sẽ 
có giá đất bằng nhau.

(3) Thành phố Hội An:
Một số tuyến đường phân đoạn không còn phù hợp, một số địa danh đã 

thay đổi, sáp nhập thôn khối phố, các tuyến đường quy hoạch trong các khu dân 
cư mới được hình thành đã được đặt tên và gắn bảng tên đường và đề xuất tăng 
và giảm giá đất của một số tuyến đường…Do đó, cần phải bổ sung, điều chỉnh 
giá đất cho phù hợp.

Cơ sở đề xuất giá: 
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+ Đặt tên mới và thay đổi chú thích của các tuyến đường: Thực hiện theo 
Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh về việc đặt tên, 
điều chỉnh giới hạn một số đường tại thành phố Hội An và Quyết định số 
710/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND thành phố Hội An về đặt tên một số 
tuyến đường tại các xã Cẩm Hà, Cẩm Thanh, Cẩm Kim, Tân Hiệp. Nay, đổi tên 
mới của 148 tuyến đường (67 nông thôn + 81 đô thị) trong bảng giá đất thời kỳ 
2020-2024 của thành phố.

+ Thay đổi chú thích 23 (04 nông thôn + 19 đô thị) tuyến đường.
+ Chia tách và gộp tuyến đường/đoạn đường: Theo bảng giá đất thời kỳ 

2020-2024, trên địa bàn thành phố có 531 tuyến/đoạn đường (96 nông thôn + 
435 đô thị). Nay, điều chỉnh tăng thêm 119 tuyến đường (từ 531 lên 650 tuyến). 
Trong đó: tại các xã tăng thêm 42 tuyến, từ 96 tuyến lên 138 tuyến; tại các 
phường: tăng thêm 77 tuyến, từ 435 tuyến lên 512 tuyến. 

+ Điều chỉnh tăng giá đất của một số tuyến đường (chưa đến 20%) tại xã 
Cẩm Kim, nguyên nhân: Do việc nâng cấp mở rộng tuyến đường nên hạ tầng kỹ 
thuật tốt hơn, điều chỉnh giá cho phù hợp với giá thị trường và các tuyến đường 
lân cận; chia lại tuyến đường (đồng thời với điều chỉnh giá) theo điều kiện về 
giao thông, buôn bán (khả năng sinh lợi…) và số liệu điều tra.

+ Giải trình thêm giá đất đường Võ Chí Công: tuyến đường Võ Chí Công 
(hay còn gọi là đường dẫn Cầu Cửa Đại) đi qua 03 địa phương trên địa bàn 
thành phố lần lượt gồm: xã Cẩm Thanh, phường Cẩm Châu và phường Cẩm An, 
có đơn giá đề xuất: 10.000.000 đồng/m2.

Đây là tuyến đường mới đầu tư, tuy đi qua 03 địa phương nhưng không có 
dân cư sống dọc theo 02 bên nên việc điều tra, khảo sát đề xuất giá đất gặp khó 
khăn. Qua kết quả khảo sát, so sánh cơ sở hạ tầng với một số tuyến đường lân 
cận tương đồng và đề xuất của Đơn vị tư vấn, UBND thành phố lấy bằng đơn 
giá đường ĐH 15 (đoạn từ Võ Chí Công đến cuối thôn Thanh Tam) để bổ sung 
vào Bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 và sẽ có cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trong 
thời gian đến (nếu có biến động).

(4) Huyện Đông Giang: 
Cập nhật đơn giá tại các quyết định phê duyệt giá đất cụ thể và các quyết 

định phê duyệt giá khởi điểm trên địa bàn huyện. 
- Cơ sở đề xuất giá: 
+ Những vị trí có thông tin chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì đề xuất 

điều chỉnh giá đất theo kết quả điều tra giá trị trường. 
+ Những đoạn đường, tuyến đường không có chuyển nhượng để thu thập 

thông tin về giá đất thị trường đơn vị tư vấn căn cứ vào thông tin thu thập được 
ở tuyến đường, đoạn đường có điều kiện về cơ sở hạ tầng, giao thông, khả năng 
sinh lợi, tình hình an ninh trật tự…tương đồng, áp dụng các phương pháp định 
giá theo quy định để làm cơ sở đề xuất điều chỉnh giá đất. 
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+ Trường hợp các đoạn đường chưa hợp lý, tiến hành sắp xếp, tách, gộp 
đoạn để đảm bảo trong cùng một tuyến đường, khu vực có điều kiện tương đồng 
nhau sẽ có giá đất bằng nhau.

(5) Huyện Phú Ninh:
Cập nhật đơn giá tại các quyết định phê duyệt giá đất cụ thể và các quyết 

định phê duyệt giá khởi điểm trên địa bàn huyện. 
+ Những vị trí có thông tin chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì đề xuất 

điều chỉnh giá đất theo kết quả điều tra giá trị trường. 
+ Những đoạn đường, tuyến đường không có chuyển nhượng để thu thập 

thông tin về giá đất thị trường đơn vị tư vấn căn cứ vào thông tin thu thập được 
ở tuyến đường, đoạn đường có điều kiện về cơ sở hạ tầng, giao thông, khả năng 
sinh lợi, tình hình an ninh trật tự…tương đồng, áp dụng các phương pháp định 
giá theo quy định để làm cơ sở đề xuất điều chỉnh giá đất. 

+ Trường hợp các đoạn đường chưa hợp lý, tiến hành sắp xếp, tách, gộp 
đoạn để đảm bảo trong cùng một tuyến đường, khu vực có điều kiện tương đồng 
nhau sẽ có giá đất bằng nhau.

(6) Thành phố Tam Kỳ: 
  + Số tuyến đường/đoạn đường (đất ở đô thị và đất ở nông thôn) theo 

Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh: 587 
tuyến/đoạn đường. Nay đề xuất điều chỉnh: 704 tuyến/đoạn đường (trong đó bao 
gồm: chia lại đoạn đường, bổ sung tuyến đường mới). Ngoài ra, có điều chỉnh 
lại tên của một số địa danh, khối phố, tên riêng của một số cá nhân trong khu 
dân cư cho phù hợp với thực tế. 

 + Điều chỉnh tăng giá so với Quyết định 24/2019/QĐ-UBND ngày 
20/12/2019 của UBND tỉnh: Tăng 32% 01 tuyến/đoạn đường (Đường QH rộng 
60 m, khu dân cư An Hà – Quảng Phú). Lý do tăng: để phù hợp với các tuyến 
đường có mặt cắt nhỏ hơn trong khu vực. 

 + Có 53 tuyến đường mới đặt tên.
         + Cơ sở đề xuất giá: Trên cơ sở đề xuất của các Phường/Xã kết hợp kết 
quả điều tra khảo sát giá thị trường, đơn giá đất hiện hành, Đơn vị Tư vấn đề 
xuất giá cho từng tuyến đường.

(7) Huyện Nam Trà My:
Trong quá trình điều tra khảo sát thực tế giá đất thị trường để sửa đổi, bổ 

sung bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 thì có một số tuyến đường mới đầu tư xây 
dựng, đưa vào sử dụng chưa được quy định trong bảng giá đất thời kỳ 2020-
2024 cần được bổ sung.

Cơ sở đề xuất giá: 
Do các tuyến đường mới đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng không có giao 

dịch về giá đất ở nông thôn và không có số liệu điều tra thì bằng phương pháp so 
sánh trực tiếp với các tuyến đường tương ứng đã được phê duyệt trong bảng giá 
thời kỳ 2020-2024 để đưa ra mức giá tương đương theo từng vị trí trên địa bàn 
xã.



7

(8) Huyện Nam Giang:
Hiện tại trên địa bàn huyện có một số xã đã và đang triển khai xây dựng 

mới một số tuyến đường. Để có cơ sở giao đất, cho thuê đất trên các tuyến 
đường mới, UBND huyện đề xuất bổ sung giá đất một số đoạn đường mới, bổ 
sung một số đoạn đường nằm trong khu vực nội thị. UBND huyện Nam Giang 
so sánh giá đất của các tuyến đường lân cận để đề xuất giá cho các tuyến đường 
mới bổ sung.

(9) Huyện Quế Sơn:
+ Bổ sung một số dự án đã đầu tư hoàn thành chưa được quy định trong 

bảng giá đất, sáp nhập các số lô được quy hoạch theo số thứ tự tại các KDC 
thành các đoạn đường hoặc tuyến đường cụ thể, bổ sung một số tuyến/đoạn 
đường mới được đầu tư/nâng cấp tại thị trấn Đông Phú và thị trấn Hương An; 
Bổ sung một số tuyến/đoạn đường mới được đầu tư/nâng cấp tại các xã.

+ Điều chỉnh tăng giá một số tuyến/đoạn đường được nâng cấp, mở rộng, 
thay đổi địa giới hành chính tại các xã.

+ Nâng cấp một số tuyến đường ĐX lên ĐH, điều chỉnh lại phân đoạn, tên 
đoạn, tên thôn, địa danh, thôn thành tổ dân phố, chỉnh tên một số tuyến đường 
tại 02 thị trấn và các xã.

+ Bỏ khu CMG trong Khu tái định cư cầu Hương An ra khỏi bảng giá đất 
do khu này đã xây dựng trường Mẫu giáo.

Cơ sở đề xuất giá: Bổ sung giá các khu dân cư mới theo các Quyết định 
của UBND tỉnh về phê duyệt tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện Quế Sơn.

+ Đối với các tuyến đường và khu dân cư bổ sung vào đợt này, đơn vị tư 
vấn đã khảo sát, thu thập thông tin: Trường hợp có thông tin giao dịch chuyển 
nhượng, Đơn vị tư vấn đề xuất bằng với giá theo thông tin khảo sát thị trường. 
Trường hợp không có thông tin giao dịch chuyển nhượng Đơn vị tư vấn đề xuất 
giá bằng với các tuyến đường có vị trí tương đồng trong khu vực lân cận (giá đề 
xuất theo Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh).

+ Đối với các tuyến đường mới được đầu tư, nâng cấp hạ tầng, Đơn vị tư 
vấn đề xuất tăng giá theo thông tin khảo sát giá thị trường các khu vực lân cận 
để điều chỉnh, so sánh đề xuất giá hoặc căn cứ theo mức độ đầu tư, nâng cấp (đã 
lấy ý kiến của địa phương).

(10) Thị xã Điện Bàn:
UBND thị xã Điện Bàn đã tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung một số 

tuyến đường mới đầu tư cơ sở hạ tầng và giá đất thu tiền sử dụng đất tại các Khu 
dân cư đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

Cơ sở đề xuất giá: So sánh giá đất tại các tuyến đường lân cận và cập nhật 
giá thu tiền sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt.

(11) Huyện Duy Xuyên:
Đề xuất cập nhật, bổ sung tên đường mới đặt tên, các tuyến ĐH, các tuyến 

đường còn thiếu; điều chỉnh các điểm đầu cuối các tuyến đường cho phù hợp với 
thực tế; bổ sung và đề xuất giá các khu dân cư mới theo các Quyết định của 



8

UBND tỉnh về phê duyệt tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện Duy Xuyên; điều 
chỉnh giá một số tuyến đường được đầu tư, nâng cấp hạ tầng, quy hoạch mới cho 
phù hợp với tình hình thực tế (chủ yếu dựa trên kiến nghị của địa phương, nhận 
định của Đơn vị tư vấn và khảo sát theo giá giao dịch thị trường).

+ Đối với các tuyến đường và khu dân cư điều chỉnh, bổ sung vào đợt 
này, Đơn vị tư vấn đã khảo sát, thu thập thông tin: Trường hợp có thông tin giao 
dịch chuyển nhượng, đơn vị tư vấn đề xuất bằng với giá theo thông tin khảo sát 
thị trường. Trường hợp không có thông tin giao dịch chuyển nhượng Đơn vị tư 
vấn đề xuất giá bằng với các tuyến đường có vị trí tương đồng trong khu vực lân 
cận (giá đề xuất theo Quyết định 24/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của 
UBND tỉnh).

+ Đối với các tuyến đường mới được đầu tư, nâng cấp hạ tầng, Đơn vị tư 
vấn đề xuất tăng giá theo thông tin khảo sát giá thị trường các khu vực lân cận 
để điều chỉnh, so sánh đề xuất giá hoặc căn cứ theo mức độ đầu tư, nâng cấp (đã 
lấy ý kiến của địa phương).

(12) Huyện Thăng Bình: 
Bổ sung tuyến mới, tách đoạn, gộp đoạn, cập nhật giá đất tái định cư tại 

các Khu tái định cư, khai thác quỹ đất.
Cơ sở đề xuất giá: 
+ Những vị trí có thông tin chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì đề xuất 

điều chỉnh giá đất theo kết quả điều tra giá trị trường. 
+ Những đoạn đường, tuyến đường không có chuyển nhượng để thu thập 

thông tin về giá đất thị trường đơn vị tư vấn căn cứ vào thông tin thu thập được 
ở tuyến đường, đoạn đường có điều kiện về cơ sở hạ tầng, giao thông, khả năng 
sinh lợi, tình hình an ninh trật tự…tương đồng, áp dụng các phương pháp định 
giá theo quy định để làm cơ sở đề xuất điều chỉnh giá đất. 

+ Cập nhật đơn giá tại các quyết định phê duyệt giá đất cụ thể và các 
quyết định phê duyệt giá khởi điểm trên địa bàn huyện.

+ Trường hợp các đoạn đường chưa hợp lý, tiến hành sắp xếp, tách, gộp 
đoạn để đảm bảo trong cùng một tuyến đường, khu vực có điều kiện tương đồng 
nhau sẽ có giá đất bằng nhau.

(13) Huyện Phước Sơn: 
Đề xuất điều chỉnh tên gọi các tuyến đường chưa phù hợp; bổ sung và đề 

xuất giá các khu dân cư mới theo các Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt 
tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện Phước Sơn; một số tuyến đường được đầu 
tư, nâng cấp hạ tầng, quy hoạch mới cho phù hợp với tình hình thực tế (chủ yếu 
dựa trên kiến nghị của địa phương, nhận định của Đơn vị tư vấn và khảo sát theo 
giá giao dịch thị trường).

- Đối với các tuyến đường và khu dân cư bổ sung vào đợt này, đơn vị tư 
vấn đã khảo sát, thu thập thông tin: Trường hợp có thông tin giao dịch chuyển 
nhượng, đơn vị tư vấn đề xuất bằng với giá theo thông tin khảo sát thị trường. 
Trường hợp không có thông tin giao dịch chuyển nhượng đơn vị tư vấn đề xuất 
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giá bằng với các tuyến đường có vị trí tương đồng trong khu vực lân cận (giá đề 
xuất theo Quyết định 24/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh).

- Đối với các tuyến đường mới được đầu tư, nâng cấp hạ tầng, đơn vị tư 
vấn đề xuất tăng giá theo thông tin khảo sát giá thị trường.

(14) Huyện Đại Lộc:
- Điều chỉnh tăng, giảm giá một số tuyến đường; bổ sung tuyến đường 

mới, phân đoạn, gộp đoạn và bãi bỏ một số tuyến đường; 
- Cơ sở đề xuất giá: điều tra thông tin thị trường và so sánh các tuyến 

đường lân cận.
(15) Huyện Tây Giang:
Đề xuất sửa đổi bảng giá đất đối với một số trục đường tại xã A Tiêng: 

tăng 20% so với bảng giá đất. 
b) Đối với đất nông nghiệp:
Việc mua bán đất nông nghiệp diễn ra rất ít, nên không có cơ sở để xác 

định giá đất nông nghiệp theo phương pháp so sánh trực tiếp, nếu tính theo 
phương pháp thu nhập thì các địa phương cũng như Đơn vị tư vấn xác định giá 
đất nông nghiệp theo quy định hiện hành tại Quyết định 24/2019/QĐ-UBND 
ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh là phù hợp.

Hiện nay Nhà nước không thu thuế đối với đất nông nghiệp, bảng giá đất 
nông nghiệp quy định tại Quyết định 24/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 và 
Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 chủ yếu làm cơ sở để xác 
định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Theo đó, 
khi Nhà nước thu hồi đất thì ngoài giá trị bồi thường theo giá đất nông nghiệp cụ 
thể, thì người bị thu hồi đất còn được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp từ 1,5-3 lần 
(tùy theo loại đất) theo bảng giá đất tại Quyết định 24/2019/QĐ-UBND ngày 
20/12/2019, như vậy nhìn chung là thỏa đáng.

Do đó, để đảm bảo tính ổn định, thì phần lớn các địa phương không đề 
xuất điều chỉnh bảng giá đất nông nghiệp, mà chỉ có huyện Tiên Phước đề nghị 
điều chỉnh giá các loại đất nông nghiệp.

- Cơ sở đề xuất giá đất nông nghiệp: Đơn vị tư vấn đã tiến hành khảo sát 
thu nhập của hộ dân canh tác đất nông nghiệp trên địa bàn huyện thì hiệu quả sử 
dụng đất thực tế của các hộ dân cao hơn từ 30% đến 50% so với giá tại QĐ 
24/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019. Bên cạnh đó khi so sánh giá đất nông 
nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Phước so với các huyện lân cận tại vị trí giáp 
ranh, UBND huyện nhận thấy:

Theo giá đất hiện hành, giá đất nông nghiệp tại xã Tiên Thọ thấp hơn giá 
đất nông nghiệp tại xã Tam Dân từ 171% - 194%, do đó UBND huyện Tiên 
Phước đề xuất tăng 25% - 40%, làm giảm tỷ lệ chênh lệch giá đất giữa 2 huyện 
còn 95,74% - 119%.

Ngoài ra, tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng 
chính Phủ về Quyết định phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, 
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khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 
2025, huyện Tiên Phước không có xã nào thuộc nhóm các xã vùng dân tộc thiểu 
số và miền núi. Khi so sánh với các xã miền núi thuộc huyện Bắc Trà My, Hiệp 
Đức thì huyện Tiên Phước nằm tại khu vực trung du và đồng bằng có điều kiện 
thổ nhưỡng, thuỷ lợi và tình hình canh tác đất nông nghiệp thuận lợi, đảm bảo 
các vụ mùa trong năm, bên cạnh đó huyện có đường giao thông thông suốt, 
thuận lợi cho thương lái đến thu mua nông sản, đảm bảo thu nhập cho người 
dân. Do đó đề xuất của huyện tuy làm tăng tỉ lệ chênh lệch với các xã miền múi 
thuộc huyện Bắc Trà My, Hiệp Đức nhưng vẫn đảm bảo theo tình hình canh tác 
thực tế tại địa phương.

Do đó, để đáp ứng tình hình thực tế của địa phương đơn vị tư vấn đã kết 
hợp với 15 đơn vị xã, thị trấn và thống nhất đề xuất điều chỉnh tăng đơn giá đất 
nông nghiệp trên địa bàn huyện từ 25% đến 50%, cụ thể như sau:

- Đối với xã Tiên Kỳ: Mức tăng 8.000 đồng (từ 42% - 50%) cho các vị trí 
với các loại đất trồng lúa, đất trồng cây hằng năm khác; tăng 7.000 đồng (từ 
44% - 53%) cho mỗi vị trí đối với đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy 
sản. 

- Đối với các xã: Tiên Thọ, Tiên Mỹ, Tiên Châu, Tiên Cảnh, Tiên Phong, 
Tiên Lộc: Mức tăng 6.500 đồng (từ 32% - 55%) cho các vị trí đối với các loại 
đất trồng lúa, đất trồng cây hằng năm khác; tăng 5.500 (từ 28% - 45%) đồng cho 
mỗi vị trí đối với đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản. 

- Đối với các xã còn lại: Mức tăng 5.500 đồng (từ 32% - 45%) cho các vị 
trí với các loại đất trồng lúa, đất trồng cây hằng năm khác; tăng 4.500 đồng (từ 
28% - 37%) cho mỗi vị trí đối với đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy 
sản.

Riêng đối với đất trồng rừng sản xuất, do nhận thấy đơn giá hiện hành cơ 
bản phù hợp với thực tế trên thị trường nên đề nghị giữ nguyên, không điều 
chỉnh.

* Huyện Quế Sơn: Điều chỉnh xã Hương An thành thị trấn Hương An 
theo Nghị quyết số 863/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2021 của Ủy Ban Thường 
vụ Quốc hội.

c) Đối với đất SXKD không phải là đất TMDV: 
* Huyện Quế Sơn:
Các vị trí và giá đất SXKD không phải là đất TMDV trong thời gian 02 

năm trở lại đây không có giao dịch, chuyển nhượng. Tuy nhiên, so sánh giá trong 
bảng giá đất hiện hành với khu vực lân cận như huyện Thăng Bình và huyện Duy 
Xuyên thì giá đất SXKD không phải là đất TMDV tại huyện Quế Sơn là tương 
đối thấp. Huyện Quế Sơn đề xuất tăng giá đối với đất SXKD không phải là đất 
TMDV trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, việc tăng giá này sẽ tác động đến các 
doanh nghiệp đang thuê đất nên cần phải tăng theo lộ trình, cụ thể như sau:

- Các CCN Đông Phú 1, Đông Phú 2, CCN Quế Cường tăng từ 119% đến 
130%.
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- Khu Công nghiệp Đông Quế Sơn: 
Khu B1: Đã điều chỉnh quy hoạch từ đất khu công nghiệp thành đất Khu 

trung tâm thị trấn.
Khu B3: Có 5 mục, được điều chỉnh vị trí xác định từ nút thành mặt cắt 

đường để dễ nhận biết nên giảm từ 5 mục còn lại 3 mục:
+ Các lô đất có mặt tiền tiếp giáp với đường nhựa rộng 29m tăng 153%
+ Các lô đất có mặt tiền tiếp giáp với đường cấp phối đá dăm rộng 27m. 

tăng 134%
+ Các lô đất có mặt tiền tiếp giáp với đường đất rộng 20m tăng 632%  
+ CCN Quế Phú tăng từ 186% lên 203%
+ CCN Quế Thuận tăng từ 140% đến 155%
* Huyện Duy Xuyên:
Bổ sung thêm Cụm công nghiệp mới (Cụm công nghiệp Duy Nghĩa 1, xã 

Duy Nghĩa).
* Huyện Phú Ninh:
- Điều chỉnh giá tại Điểm TTCN đồi 30 thuộc thị trấn Phú Thịnh và xã 

Tam Dân. 
- Cơ sở đề xuất giá: cập nhật theo giá đất tính thu tiền thuê đất đã được 

UBND tỉnh phê duyệt. 
2. Đánh giá sự tác động của việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất  

thời kỳ 2020-2024:
- Mặt tích cực: Việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất phù hợp với giá 

phổ biến trên thị trường tạo sự minh mạch giữa công tác quản lý Nhà nước về 
giá và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất khi thực hiện các 
quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật, đồng thời giúp cho 
người sử dụng đất lựa chọn hình thức sử dụng đất (chuyển mục đích sử dụng đất 
trong hoặc ngoài hạn mức giao đất) cho phù hợp với điều kiện và khả năng tài 
chính của mình.

Bảng giá đất thương mại dịch vụ và bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi 
nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ được quy định riêng, điều 
này giúp cho tổ chức thuê đất có thể dự liệu trước về số tiền thuê đất cần phải 
trả, hoạch định được kế hoạch kinh doanh hoặc có trường hợp rà soát lại phạm 
vi diện tích đất thuê cho phù hợp với khả năng kinh doanh của mình.

Ngoài ra, việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất tiệm cận với giá phổ biến 
thị trường sẽ tạo nguồn thu cho ngân sách; đảm bảo hài hòa về quyền và nghĩa 
vụ tài chính của người sử dụng đất. 

- Mặt hạn chế: Bảng giá đất điều chỉnh tăng theo giá thị trường, nhất là 
những địa phương điều chỉnh tăng cao đột biến sẽ gây khó khăn cho người dân 
khi thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất khi chuyển mục đích, 
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chuyển nhượng, tách thửa; bảng giá đất tăng cao cũng gây khó khăn cho các 
doanh nghiệp, đồng thời làm ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm hàng hóa, dịch 
vụ; đối với các dự án đang triển khai công tác bồi thường, GPMB dở dang (đã 
ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để áp dụng bồi thường) thì sẽ xảy 
ra trường hợp so bì giữa người đi trước và người đi sau trong cùng 01 dự án.

Kính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Đại biểu HĐND tỉnh khoá X;
- Các Ban: NS, PC HĐND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các Sở: TN&MT, TC, TP; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Lưu VT, TH, KTN, KTTH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT . CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyễn Hồng Quang
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