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BÁO CÁO
Giải trình nội dung ban hành Quy định hệ số                                                       

điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn 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 chính tại Tờ trình số 644/TTr-STC ngày 
17/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 
21/12/2021 ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam; 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 BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỆ SỐ SỬ 
DỤNG GIÁ ĐẤT

Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP 
ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất và khoản 1 Điều 2 Nghị định 
số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 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 thì hằng năm Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 
trường và các sở, ngành, địa phương có liên quan xây dựng trình UBND tỉnh 
quy định hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng từ ngày 01 tháng 01.

Ngày 20/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 
2685/QĐ-UBND giao nhiệm vụ cho Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, 
ngành và địa phương, cơ quan liên quan xây dựng Quy định hệ số điều chỉnh giá 
đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh (áp dụng từ ngày 01/01/2022).

Qua thời gian triển khai thực hiện bảng giá đất thời kỳ 2020 - 2024, bảng 
hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 vẫn còn một số điểm chưa phù hợp, cụ thể: 

- Sự thay đổi về kết cấu hạ tầng của một số đoạn đường, tuyến đường; 
- Qua rà soát, một số vị trí có giá đất chưa phù hợp với giá thị trường;
- Cập nhật một số giá đất cụ thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong 

năm 2021.
- Cân nhắc điều chỉnh giá đất giáp ranh ở một số vị trí trong khu vực lân 

cận, khu vực có yếu tố tương đồng.
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Trên cơ sở đề xuất của UBND các huyện, thị xã, thành phố về hệ số điều 
chỉnh giá đất năm 2022 và nội dung thống nhất của Hội đồng thẩm định bảng 
giá đất tại cuộc họp ngày 30/11/2021, Sở Tư pháp thẩm định và được đa số các 
thành viên UBND tỉnh thống nhất thông qua.

Từ những quy định và lý do như đã nêu trên thì việc ban hành Quyết định 
quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 (áp dụng từ ngày 01/01/2022) là cần 
thiết.

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN
Thực hiện Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND 

tỉnh về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật 
của UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Tài chính căn cứ các quy định của Nhà nước đã 
dự thảo Quyết định ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Để thực hiện đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở 
Tài chính có Công văn số 2507/STC-GCS ngày 09/9/2021, Công văn số 
2649/STC-GCS ngày 23/9/2021 và Công văn số 2931/STC-GCS ngày 
21/10/2021 đề nghị các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, 
thành phố tham gia góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và đề nghị 
UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 
của địa phương mình.

Trên cơ sở đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất của UBND các huyện, thị xã, 
thành phố, ý kiến tham gia góp ý của Sở, ban, ngành liên quan, UBND các 
huyện, thị xã, thành phố về dự thảo Quyết định ban hành Quy định hệ số điều 
chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh, Sở Tài chính đã tổng hợp, hoàn chỉnh 
dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và có Công văn số 3554/STC-GCS ngày 
10/12/2021 đề nghị Sở Tư pháp thẩm định văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày 13/12/2021, Sở Tư pháp có Báo cáo số 283/BC-STP về kết quả 
thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 
2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Sở Tài chính đã tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo 
văn bản quy phạm pháp luật; đã lấy ý kiến các thành viên UBND tỉnh và được 
đa số các thành viên thống nhất. 

III. NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH, QUY ĐỊNH
Cơ bản kế thừa nội dung Quy định tại Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND 

ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 
2021; đồng thời, có sửa đổi, bổ sung một số nội dung để đảm bảo quy định của pháp 
luật có liên quan và nhiệm vụ của các cơ quan có chức năng liên quan. Nội dung sửa 
đổi, bổ sung như sau:

1. Đối với dự thảo Quyết định:
- Nội dung 1: Bổ sung Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, 
để làm căn cứ ban hành văn bản.
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- Nội dung 2: Theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 
283/BC-STP ngày 13/12/2021, thì tại khoản 1 Điều 61 Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL: “Căn cứ ban hành văn bản là 
văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn...”, do đó không sử 
dụng Quyết định của UBND tỉnh quy định bảng giá đất thời kỳ 2020 - 2024 trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam, để làm căn cứ ban hành văn bản. Đồng thời thay vào 
đó, bổ sung vào phần căn cứ “Căn cứ Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 
17/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam Quy định giá đất, bảng giá đất thời kỳ 
2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” cho phù hợp.

2. Đối với dự thảo Quy định:
- Nội dung 1: Sửa đổi khoản 6 Điều 11 của dự thảo Quy định như sau: 

“6. Làm cơ sở để quản lý thu các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định của Luật 
Quản lý thuế”.  

- Nội dung 2: Sửa đổi khoản 2 Điều 5 của dự thảo Quy định như sau: 
“...để xác định tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, làm cơ sở để quản lý thu các loại 
thuế, phí, lệ phí đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo đúng quy định.”. 

- Nội dung 3: Sửa đổi nội dung quy định tại khoản 4 Điều 2, thành:
“4. Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê 

đất theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm.
Trường hợp thửa đất đấu giá thuộc đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, đầu 

mối giao thông, khu dân cư tập trung có khả năng sinh lợi đặc biệt, có lợi thế trong 
việc sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, thương mại và dịch vụ làm cho 
giá đất thị trường tăng cao hơn so với hệ số điều chỉnh do UBND tỉnh ban hành 
hằng năm, thì giá khởi điểm được xác định theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 11 
và khoản 4 Điều 12 Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND 
tỉnh ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng 
đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Lý do: Để phù hợp với Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 
của UBND tỉnh ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu 
tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

IV. NỘI DUNG XÂY DỰNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT
1. Quan điểm xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất là cơ bản phải phù hợp 

với giá thị trường, đảm bảo giải quyết hài hòa các mối quan hệ về nghĩa vụ và 
quyền lợi của nhà đầu tư, người dân và nhà nước trong việc thực thi chính sách 
tài chính liên quan đến đất đai, đó là: nghĩa vụ và quyền lợi của dân trong việc 
chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, bồi thường giải 
phóng mặt bằng (thu hồi đất), bố trí tái định cư (giá đất tái định cư), góp vốn 
quyền sử dụng đất, thế chấp tài sản nhà đất, cho thuê đất, thuế sử dụng đất phi 
nông nghiệp, thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất,... 
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Đối với giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải thương 
mại dịch vụ, địa phương cân nhắc đến môi trường đầu tư để đề xuất mức giá hợp 
lý.

2. Tổng hợp chung việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022
Có 14 địa phương thuê đơn vị tư vấn giá xây dựng hệ số điều chỉnh giá 

đất năm 2022, gồm: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Núi 
Thành, Thăng Bình, Quế Sơn, Phú Ninh, Phước Sơn, Nam Giang, Tiên Phước, 
Tây Giang và Bắc Trà My; 04 địa phương còn lại tự thực hiện, gồm: Hiệp Đức, 
Đông Giang, Nông Sơn và Nam Trà My.

Căn cứ mức giá quy định tại Bảng giá đất thời kỳ 2020 - 2024 tại Quyết 
định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 và dự thảo nội dung sửa đổi, bổ 
sung giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã 
được HĐTĐ bảng giá đất tỉnh thông qua và ý kiến thống nhất của các thành viên 
UBND tỉnh, các địa phương xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng năm 
2022 như sau:

a) Nhóm đất nông nghiệp:
Tất cả các địa phương đề xuất giữ nguyên hệ số k =1,0 (trừ giá đất trồng 

lúa nước và cây hằng năm vị trí 1 của xã Đại Hiệp, thuộc huyện Đại Lộc: đề 
xuất k =1,2), bằng với hệ số năm 2021 (năm 2021, UBND huyện Đại Lộc đề 
xuất hệ số đối với đất trồng lúa nước và cây hằng năm vị trí 1 của xã Đại Hiệp, 
hệ số k =1,2 là trên cơ sở tính toán theo phương pháp thu nhập của đơn vị tư 
vấn)

b) Đất sản xuất kinh doanh không phải là đất thương mại dịch vụ: 
Tất cả các địa phương đề xuất giữ nguyên hệ số k = 1,0.
c) Đất thương mại dịch vụ: 
Tất cả các địa phương đề xuất hệ số k = 1,0.
d) Đất ở 
d1) Có 06 địa phương đề xuất hệ số k = 1,0 gồm: Thăng Bình, Phú 

Ninh,Tiên Phước, Đông Giang, Tây Giang và Nông Sơn.
d2) Có 11 địa phương đề xuất hệ số (k) trong khoảng 1< k < 1,2 gồm: 

Tam Kỳ, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Núi Thành, Hiệp Đức, 
Phước Sơn, Nam Giang, Bắc Trà My và Nam Trà My.

d3) Thành phố Hội An do có tính đặc thù thì giá đất không vượt khung tối 
đa theo quy định của Chính phủ nên hệ số k > 1,2.

3. Giải trình cơ sở quy định hệ số điều chỉnh giá đất đối với các vị trí 
còn thiếu sót trong bảng giá đất, một số tuyến đường mới đầu tư xây dựng 
vào sử dụng nhưng chưa quy định trong bảng giá đất thời kỳ 2020 - 2024:

- Bổ sung các khu dân cư, khu đô thị: Tại bảng giá đất bổ sung giá đất các 
khu dân cư, khu đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2020 và 
2021; theo đó, đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất k = 1,0 (đơn giá tính theo hệ số 
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điều chỉnh giá đất bằng với đơn giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại các 
quyết định cá biệt).

- Bổ sung các vị trí còn thiếu sót trong bảng giá đất: Tại bảng giá đất bổ 
sung giá đất các vị trí còn thiếu sót trong bảng giá đất; theo đó, hệ số được đề 
xuất tương đương với các vị trí gần kề, có điều kiện tương đồng.

- Đối với các đoạn đường, tuyến đường có sự thay đổi về kết cấu hạ tầng, 
thì đề xuất giá đất tính theo hệ số điều chỉnh giá đất bằng với giá đất cụ thể để 
thực hiện bồi thường của chính đoạn đường, tuyến đường đó; trường hợp đoạn 
đường, tuyến đường đó không thực hiện thu hồi đất, thì đơn vị tư vấn thu thập 
thông tin của các vị trí gần kề, có điều kiện tương đồng để xây dựng hệ số điều 
chỉnh giá đất.

4. Chi tiết hệ số điều chỉnh giá đất của đất ở:
(1) Thành phố Tam Kỳ:
- Đất ở đô thị: k = 1,0. Chỉ có đường Lê Tấn Trung hệ số k = 1,19. Lý do: 

Hạ tầng mới được đầu tư nâng cấp.
- Đất ở nông thôn: k = 1,0
(2) Thành phố Hội An:
Việc đề xuất trên cơ sở Chứng thư thẩm định giá đất của đơn vị tư vấn; sự 

thay đổi về kết cấu hạ tầng của một số đoạn đường, tuyến đường; cập nhật một 
số giá đất cụ thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2021 và rà soát, 
một số vị trí có giá đất chưa phù hợp với giá thị trường và chưa phù hợp với các 
vị trí gần kề có điều kiện tương đồng, để đề xuất cho phù hợp, kết quả:

- Đất ở đô thị: Do có tính đặc thù nên giá đất không vượt khung tối đa 
theo quy định của Chính phủ, nên có 25 vị trí k > 1,2; các vị trí còn lại: 1,0 < k < 
1,2. 

- Đất ở nông thôn: 1,0 < k < 1,2. Do có tính đặc thù nên giá đất không 
vượt khung tối đa theo quy định của Chính phủ, nên có 02 vị trí k > 1,2; các vị 
trí còn lại: 1,0 < k < 1,2. 

* Các trường hợp k > 1,2

TT Tên đường, đoạn đường Đơn giá 
(đ/m2)

Hệ số 
(k)

I Đất ở đô thị
1 18 Tháng 8   

Đoạn từ đường Hùng Vương đến cầu Xã Tang 39.000.000 1,22

2 Bạch Đằng 39.000.000 1,80
3 Cao Hồng Lãnh 39.000.000 1,38
4 Công Nữ Ngọc Hoa 39.000.000 1,55
5 Châu Thượng Văn 39.000.000 1,80
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6 Đào Duy Từ 39.000.000 1,22

7 Hai Bà Trưng   
Đoạn từ đường Trần Phú đến giáp đường Phan Châu 
Trinh 39.000.000 1,42

Đoạn từ đường Phan Châu Trinh đến giáp đường 
Nguyễn Tất Thành 39.000.000 1,55

8 Hoàng Diệu 39.000.000 1,55
9 Hoàng Văn Thụ 39.000.000 1,55
10 Hùng Vương   

Đoạn giáp đường Trần Hưng Đạo đến cây xăng Bến xe 
cũ 39.000.000 1,30

11 Lê Lợi 39.000.000 1,80
12 Nguyễn Hoàng 39.000.000 1,28
13 Nguyễn Huệ 39.000.000 1,28
14 Nguyễn Phúc Chu 39.000.000 1,80
15 Nguyễn Thái Học 39.000.000 1,80
16 Nguyễn Thị Minh Khai 39.000.000 1,55
17 Phan Bội Châu   

Đoạn từ đường Hoàng Diệu đến khách sạn Anantara 
Hội An 39.000.000 1,28

18 Phan Châu Trinh   

Đoạn từ đường Hoàng Diệu đến giáp Hai Bà Trưng 39.000.000 1,80

Đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến giáp Nguyễn Thị 
Minh Khai 39.000.000 1,55

19 Tiểu La 39.000.000 1,55
20 Trần Hưng Đạo   

Đoạn từ đường Phạm Hồng Thái đến giáp đường Hai 
Bà Trưng 39.000.000 1,55

Đoạn từ đường Nguyễn Trường Tộ đến giáp đường 
Hùng Vương 39.000.000 1,28

21 Trần Phú 39.000.000 2,31
22 Trần Quý Cáp 39.000.000 1,55
II Đất ở nông thôn

Xã Cẩm Hà   
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1 Đường Hai Bà Trưng (Đoạn từ Giáp phường Tân An 
đến đầu cầu An Bàng)   

Đoạn từ phường Tân An đến cống Trà Quế 14.400.000 2,00

Đoạn từ cống Trà Quế đến đầu cầu An Bàng 14.400.000 1,25

(3) Thị xã Điện Bàn:
- Đất ở đô thị: 1,0 < k < 1,2.
- Đất ở nông thôn: 1,0 < k < 1,2. 
Việc đề xuất trên cơ sở Chứng thư thẩm định giá đất của đơn vị tư vấn; sự 

thay đổi về kết cấu hạ tầng của một số đoạn đường, tuyến đường; cập nhật một 
số giá đất cụ thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2021 và rà soát, 
một số vị trí có giá đất chưa phù hợp với giá thị trường và chưa phù hợp với các 
vị trí gần kề có điều kiện tương đồng, để đề xuất cho phù hợp.

- Đất ở các khu đô thị: 
+ Hệ số k = 1,0. Chỉ có đường 15,5m khu đô thị An Phú Quý, phường 

Điện Ngọc hệ số k = 1,19. Lý do: Cập nhật giá đất cụ thể được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt trong năm 2021, để điều chỉnh cho phù hợp.

+ Bổ sung giá đất một khu đô thị, khu dân cư đã được UBND tỉnh phê 
duyệt giá đất trong năm 2021.

 (4) Huyện Đại Lộc:
- Đất ở đô thị: k = 1,0
- Đất ở nông thôn: k = 1,0. Chỉ có 04 vị trí: 1,0 < k < 1,2. Lý do: Cập nhật 

giá đất cụ thể bồi thường và cân đối lại các đoạn liền kề.
(5) Huyện Duy Xuyên:
- Đất ở đô thị: 1,0 < k < 1,2.
 - Đất ở nông thôn: 1,0 < k < 1,2. 
Việc đề xuất trên cơ sở Chứng thư thẩm định giá đất của đơn vị tư vấn; sự 

thay đổi về kết cấu hạ tầng của một số đoạn đường, tuyến đường; cập nhật một 
số giá đất cụ thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2021 và rà soát, 
một số vị trí có giá đất chưa phù hợp với giá thị trường và chưa phù hợp với các 
vị trí gần kề có điều kiện tương đồng, để đề xuất cho phù hợp.

(6) Huyện Thăng Bình:
- Đất ở đô thị: k = 1,0
- Đất ở nông thôn: k = 1,0
 (7) Huyện Phú Ninh:
- Đất ở đô thị: k = 1,0
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- Đất ở nông thôn: k = 1,0
 (8) Huyện Núi Thành:
- Đất ở đô thị: Từ k = 1,0 đến k = 1,1
- Đất ở nông thôn: Từ k = 1,0 đến k = 1,1
Việc đề xuất trên cơ sở Chứng thư thẩm định giá đất của đơn vị tư vấn; sự 

thay đổi về kết cấu hạ tầng của một số đoạn đường, tuyến đường; cập nhật một 
số giá đất cụ thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2021 và rà soát, 
một số vị trí có giá đất chưa phù hợp với giá thị trường và chưa phù hợp với các 
vị trí gần kề có điều kiện tương đồng, để đề xuất cho phù hợp.

(9) Huyện Quế Sơn:
- Đất ở đô thị: 1,0 < k < 1,2. 
Việc đề xuất trên cơ sở Chứng thư thẩm định giá đất của đơn vị tư vấn; sự 

thay đổi về kết cấu hạ tầng của một số đoạn đường, tuyến đường; cập nhật một 
số giá đất cụ thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2021 và rà soát, 
một số vị trí có giá đất chưa phù hợp với giá thị trường và chưa phù hợp với các 
vị trí gần kề có điều kiện tương đồng, để đề xuất cho phù hợp.

- Đất ở nông thôn: k = 1,0
(10) Huyện Nông Sơn:
- Đất ở đô thị: k = 1,0
- Đất ở nông thôn: k = 1,0
(11) Huyện Tiên Phước:
- Đất ở đô thị: k = 1,0
- Đất ở nông thôn: k = 1,0
(12) Huyện Hiệp Đức:
- Đất ở đô thị: Đa số k = 1,0; có 07 vị trí hệ số k 1,0 < k < 1,2. Lý do: cập 

nhật một số giá đất cụ thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2021 và 
rà soát, một số vị trí có giá đất chưa phù hợp với giá thị trường và chưa phù hợp 
với các vị trí gần kề có điều kiện tương đồng, để đề xuất cho phù hợp.

- Đất ở nông thôn: k = 1,0
(13) Huyện Bắc Trà My:
- Đất ở đô thị: 1,0 < k < 1,2.
- Đất ở nông thôn: 1,0 < k < 1,2. 
Việc đề xuất trên cơ sở Chứng thư thẩm định giá đất của đơn vị tư vấn; sự 

thay đổi về kết cấu hạ tầng của một số đoạn đường, tuyến đường; cập nhật một 
số giá đất cụ thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2021 và rà soát, 
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một số vị trí có giá đất chưa phù hợp với giá thị trường và chưa phù hợp với các 
vị trí gần kề có điều kiện tương đồng, để đề xuất cho phù hợp.

(14) Huyện Nam Trà My:
Đất ở nông thôn: Đa số các vị trí k = 1,0; chỉ có 02 vị trí k = 1,15. Lý do: 

Có sự thay đổi về kết cấu hạ tầng.
(15) Huyện Phước Sơn:
- Đất ở đô thị: k = 1,0.
- Đất ở nông thôn: Đa số các vị trí k = 1,0; chỉ có 04 vị trí 1,0 < k < 1,2. 

Lý do: Giá đất giao dịch thị trường cao hơn trong bảng giá đất khoảng 19% và 
điều chỉnh để giảm chênh lệch giữa các đoạn.

(16) Huyện Nam Giang:
- Đất ở đô thị: Đa số các vị trí k = 1,0; chỉ có 09 vị trí 1,0 < k < 1,2. 
- Đất ở nông thôn: Đa số các vị trí k = 1,0. Có 10 vị trí 1,0 < k < 1,2.
Lý do: Có sự thay đổi về kết cấu hạ tầng và để phù hợp với các vị trí gần 

kề có điều kiện tương đồng.
(17) Huyện Đông Giang:
- Đất ở đô thị: k = 1,0
- Đất ở nông thôn: k = 1,0
(18) Huyện Tây Giang:
- Đất ở đô thị: k = 1,0
- Đất ở nông thôn: k = 1,0
4. Giá đất giáp ranh:
a) Giáp ranh với các tỉnh: 
a1) Giáp ranh với thành phố Đà Nẵng: 

TP Đà Nẵng Tỉnh Quảng Nam Tỷ lệ chênh lệch 

TT Đoạn, tuyến 
giáp ranh

Hiện 
hành 

(1000đ)

Dự kiến
2022

(1000đ)

Hiện 
hành 

(1000đ)

Dự kiến
2022

(1000đ)

Đoạn, tuyến giáp 
ranh

Hiện 
hành 
(%)

Dự kiến  
2022 (%)

I Đà Nẵng     Điện Bàn - Quảng 
Nam   

1 Đường Mai Đăng 
Chơn     Phường Điện Ngọc   

 
Đoạn từ Nam Kỳ 
Khởi Nghĩa đến 
giáp Quảng Nam

8.010 8.010 3.240 3.240 Đường Nguyễn 
Sinh Sắc

        
147,22 

        
147,22 

2 Đường Trần Đại 
Nghĩa     Phường Điện Ngọc   

 
Đoạn từ đường 
Văn Tân đến giáp 
Quảng Nam

20.970 20.970 10.260 12.106,8

Đường ĐT 607A, 
đoạn giáp thành 
phố Đà Nẵng đến 
giáp phường Điện 

        
104,39 

        
73,21 
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Nam Bắc

3 Đường Trường 
Sa     Phường Điện Ngọc   

 

Đoạn từ đường 
Non Nước (đến 
hết phường Hòa 
Hải) đến giáp 
Quảng Nam

45.500 45.500 9.270 10.660,5

Đường ĐT 603 A- 
Du lịch ven biển, 
đoạn từ giáp 
phường Điện 
Dương đến giáp 
TP Đà Nẵng

        
390,83 

        
326,81 

 Xã Hòa Tiến     Xã Điện Hòa   
4 Đường ĐT 605        

 

Đoạn từ cách chợ 
Chợ Lệ Trạch 
300m đến Quảng 
Nam

5.000 5.000 3.660 3.660

Đoạn từ giáp xã 
Hoà Tiến-TP Đà 
Nẵng đến hết 
đường rộng 20,5m

        
36,61 

        
36,61 

5
Đường 409 
(đường đi Ba ra 
An Trạch)

       

 

Đoạn từ giáp Hòa 
Châu đến giáp 
đường sắt (Hòa 
Tiến)

2.950 2.950 1.960 2.156

Đường 409: Đoạn 
từ Đình Hà Thanh 
đến giáp xã Hoà 
Tiến (TP Đà Nẵng)

        
50,51 

        
36,83 

 Xã Hòa Phước     Xã Điện Thắng 
Bắc   

6 Quốc lộ 1A        

 

Đoạn từ UBND 
xã Hòa Phước 
đến giáp tỉnh 
Quảng Nam

10.186 10.186 5.870 5.870

Đường Quốc lộ 
1A: Đoạn từ giáp 
xã Hòa Phước(TP 
Đà Nẵng) đến hết 
địa phận xã Điện 
Thắng Bắc

        
73,53 

        
73,53 

 Xã Hòa Khương        
7 Quốc lộ 14B     Xã Đại Hiệp   

 

Đoạn từ Nghĩa 
trang liệt sĩ Hòa 
Khương đến giáp 
ranh giới tỉnh 
Quảng Nam

3.230 3.320 4.800 5.500

Ranh giới Thành 
phố Đà Nẵng - Hết 
nhà ông Võ Quý 
Lợi

          
48,61 

          
65,66

 Xã Hòa Phú        

8 Quốc lộ 14G     Xã Ba (huyện 
Đông Giang)   

 Đoạn còn lại 1.060 1.272 680 820

Đoạn từ dốc kiền 
đến hết BQL rừng 
phòng hộ Sông 
Kon 

        
55,88 

        
55,12 

Phần lớn tỷ lệ chênh lệch giá đất giữa tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà 
Nẵng theo bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 (không phải chênh lệch do điều chỉnh 
hệ số điều chỉnh giá đất), tỷ lệ chênh lệch vẫn vượt mức quy định. Tuy nhiên, 
xét về điều kiện kinh tế xã hội thì giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh 
Quảng Nam có sự chênh lệch lớn cũng là hợp lý. 
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a2) Giáp ranh với tỉnh Quảng Ngãi:
Tỉnh Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Nam Tỷ lệ chênh lệch 

Đoạn, tuyến giáp ranh
Hiện 
hành

(1000đ)

Dự kiến 
năm 
2022

(1000đ)

Hiện 
hành

(1000đ)

Dự kiến 
năm 
2022

(1000đ)

Đoạn, tuyến 
giáp ranh

Hiện 
hành

Dự 
kiến 
năm 
2022

Đất mặt tiền đường QL 1A 
đoạn giao điểm giữa 2 tim 
đường QL 1A với đường 
Dốc Sỏi - Dung Quất tính 
về phía Nam đến giáp 
đường xuống Khu dân cư 
Mẫu Trạch, về phía Bắc 
đến giáp ranh huyện Núi 
Thành, tỉnh Quảng Nam 
(thuộc xã Bình Chánh, 
huyện Bình Sơn)

3.200 3.200 2.530 2.530

 Đất ven 
đường QL 
1A: Từ 
trong đường 
vào thôn 
Hòa Mỹ đến 
giáp Quảng 
Ngãi

26,48% 26,48%

Tỷ lệ chênh lệch giữa tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Quảng Nam hiện hành là 
26%. Căn cứ vào điều kiện thực tế của mỗi địa phương thì nhận thấy tỷ lệ chênh 
lệch giá đất theo dự thảo nêu trên là phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi bên.

a3) Giáp ranh với tỉnh Kon Tum: Chỉ có giáp ranh đất nông nghiệp.
b) Giáp ranh giữa các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh:

TT Khu vực giáp ranh Đơn giá theo bảng giá đất (đồng)  Tỷ lệ 
(%) Giải trình

1 Quốc lộ 1A  

a
TP Tam Kỳ - Huyện Núi 
Thành P.Hòa Hương Tam Xuân 1  

 Năm 2021 17.000.000 6.000.000 183,3
 Năm 2022 17.000.000 6.000.000 183,3

Cách sông

b
TP Tam Kỳ - Huyện Phú 
Ninh P. Tân Thạnh Tam Đàn  

 Năm 2021 12.000.000 10.000.000 20,0  
 Năm 2022 12.000.000 10.000.000 20,0  

c
Huyện Thăng Bình - Huyện 
Phú Ninh Bình An Tam An  

 Năm 2021 5.500.000 5.600.000 1,8  
 Năm 2022 5.500.000 5.600.000 1,8  

d
Huyện Thăng Bình - Huyện 
Quế Sơn Bình Nguyên Hương An  

 Năm 2021 7.000.000 6.000.000 16,7  
 Năm 2022 7.000.000 6.480.000 8,02  

 
Huyện Quế Sơn - Huyện 
Duy Xuyên TTNam Phước Quế Xuân 1  

 Năm 2021 3.550.000 5.040.000 42,0
 Năm 2022 3.550.000 5.040.000 42,0

Cách sông

e Duy Xuyên - Điện Bàn TTNam Phước Điện Phương  
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- Tại Cầu Câu Lâu (cũ)  
 Năm 2021 3.100.000 4.850.000 56,5
 Năm 2022 3.100.000 7.068.000 128,02

Cách sông

- Tại Cầu Câu Lâu (mới)  
 Năm 2021 3.100.000 1.960.000 58,2
 Năm 2022 3.100.000 1.960.000 58,2

Cách sông

-
Tuyến Nam Phước - Điện 
Phong (ĐT610B-ĐH2) TTNam Phước Điện Phong

 Năm 2021 1.290.000 1.840.000 42,6

 

Năm 2022

1.419.000 1.840.000 29,7

Vị trí đất Nam Phước 
giáp với Điện Phong là 
từ cầu Đen đến Điện 
Phong, đoạn đường 
này dân cư thưa thớt; 
còn khu vực Điện 
Phong đông dân cư, 
sầm uất hơn, nên tỷ lệ 
này là tương đối phù 
hợp.

2 Đường thanh niên ven biển

a
TP Tam Kỳ - Huyện Núi 
Thành Tam Thanh Tam Tiến

 Năm 2021 11.350.000 2.100.000 440,5

 Năm 2022 11.350.000 2.100.000 440,5

Bên phía Tam Kỳ gần 
khu vực bãi tắm Tam 
Thanh, hạ tầng mới 

được đầu tư nâng cấp, 
bên Tam Tiến hạ tầng 

đã xuống cấp.

b
TP Tam Kỳ - Huyện Thăng 
Bình Tam Thanh Bình Nam

 Năm 2021 4.000.000 1.300.000 207,7
 Năm 2022 4.000.000 1.300.000 207,7

Phía Tam Thanh hạ 
tầng tốt hơn phía Bình 

Nam

3 Đường 129  

 
Huyện Thăng Bình - Huyện 
Duy Xuyên Bình Dương Duy Nghĩa  

 Năm 2021 1.500.000 1.500.000 -  
 Năm 2022 1.500.000 1.500.000 -  

4
Đường du lịch ven biển 
(ĐT603B)  

 
 Điện Bàn - Hội An

Điện Dương P.Cẩm An

 
Năm 2021

8.190.000 16.000.000 95,4

 

Năm 2022
9.746.100 16.800.000 72,37

Năm 2021 đã điều 
chỉnh tỷ lệ chênh lệch 
đã được rút ngắn hơn 
so với năm 2020, năm 
2022 các địa phương 
đề xuất tăng nhẹ để 
tiệm cần dần với thị 
trường; đồng thời, 
giảm dần tỷ lệ chênh 
lệch giữa các địa 
phương.

5 Quốc lộ 40B  

a
Huyện Phú Ninh - TP Tam 
Kỳ Tam Thái Trường Xuân  

 Năm 2021 4.250.000 5.000.000 17,65  
 Năm 2022 4.670.000 5.000.000 7,1  

b
Huyện Phú Ninh - Huyện 
Tiên Phước Tam Dân Tiên Thọ  

 Năm 2021 1.700.000 1.500.000 13,3  
 Năm 2022 1.870.000 1.800.000 3,9  
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6 Quốc lộ 14E  

a
Huyện Thăng Bình - Huyện 
Hiệp Đức Bình Lãnh Bình Lâm

 
 Năm 2021 1.400.000 1.100.000 27,3  
 Năm 2022 1.400.000 1.100.000 27,3  

b
Huyện Hiệp Đức - Huyện 
Phước Sơn Sông Trà Phước Hiệp

 Năm 2021 96.000 100.000 4,2

 
Năm 2022

96.000 100.000 4,2

Cách suối, nơi giáp 
ranh

 không có đất ở

7 Đường ĐT 611B  

 
Huyện Quế Sơn - Huyện 
Hiệp Đức Quế An Quế Thọ

 Năm 2021 1.500.000 528.000 184,1

 
Năm 2022

1.500.000 528.000 184,1

Vị trí liền kề không có 
đất ở; giáp ranh là đất 
ruộng, phía Quế Thọ 
không có dân cư sinh 

sống

8 Đường ĐT 608

 
 Điện Bàn - Hội An Điện Nam 

Đông

Thanh Hà 
(đường Hùng 

Vương)

 
Năm 2021

5.130.000 18.800.000 266,5

 

Năm 2022 7.695.000 18.800.000 144,31

Điều kiện giữa phường 
Điện Nam Đông và 
Phường Thanh Hà 

(đường Hùng Vương) 
khá chênh lệch; Bên 

Hội An không GPMB, 
phía Điện Bàn mới vừa 

GPMB xong, trong 
thời gian đến địa 

phương sẽ điều chỉnh 
theo hướng tiệm cận 

dần và có cân nhắc với 
giá đất của đoạn ĐT 
607B đang GPMB

9 Đường ĐT 607B

a 

Điện Bàn - TP Hội An Điện Nam 
Đông

Thanh Hà 
(đường Thanh 

An Dương 
Vương)

 Năm 2021 6.210.000 8.800.000 41,71

 Năm 2022 9.351.000 9.240.000 1,20

Điều kiện giữa phường 
Điện Nam Đông và 

phường Thanh Hà khá 
chênh lệch. Tuy nhiên, 

trong năm đến địa 
phương sẽ tiếp tục điều 

tra,khảo sát để điều 
chỉnh để giảm bớt sự 

chênh lệch.

B

Điện Bàn - Hội An (đoạn từ 
Điện Biên Phủ đến ngã ba 
Lai Nghi)

Điện Nam 
Đông Thanh Hà

Năm 2021 5.130.000 7.500.000 46,20
Năm 2022 6.669.000 7.875.000 18,08

10 Đường ĐT 607A

 Điện Bàn -  Hội An Điện Nam 
Đông Thanh Hà

 Năm 2021 6.842.500 8.800.000 28,61

 
Năm 2022

8.625.000 9.240.000 7,13

Hội An là phố cổ nên 
giá cao hơn là phù 
hợp. Tuy nhiên, về 
phía Điện Bàn vẫn 

điều chỉnh tăng nhẹ để 
giảm bớt sự chênh lệch

11 Đường ĐT 609

 Điện Bàn - Đại Lộc Điện Hồng TT Ái Nghĩa
 Năm 2021 4.850.000 6.720.000 38,6

Do khác nhau về hạ 
tầng, nên mức chênh 

lệch này tương đối hợp 
lý 
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 Năm 2022 4.850.000 6.720.000 38,6

12 Đường Hồ Chí Minh  

a
Huyện Nam Giang - huyện 
Đông Giang TT Thạnh Mỹ Mà Cooi

 Năm 2021 400.000 182.000 119,8

 Năm 2022 400.000 185.000 116,2

Vị trí liền kề không có 
đất ở; giáp ranh là đất 
nông nghiệp,Thạnh 
Mỹ là thị trấn, nên 

mức chênh lệch này 
tương đối hợp lý.

b
Huyện Đông Giang - Huyện 
Tây Giang TT Prao A Vương  

 Năm 2021 282.000 180.000 56,7

 Năm 2022 350.000 180.000 94,4

Prao là thị trấn, nên 
mức chênh lệch này 

tương đối hợp lý.

c
Huyện Phước Sơn - Huyện 
Nam Giang Phước Xuân Cà Dy

 Năm 2021 70.000 160.000 128,6

 
Năm 2022

70.000 160.000 128,6

Nơi giáp ranh không 
có dân cư, đất ở. Xa 
hơn về 2 bên, Phước 
Sơn: Vách đá, vực 
thẳm. Nam Giang: Có 
dân cư sinh sống, địa 
hình bằng phẳng

13 Quốc lộ 14B

 
Huyện Nam Giang - Huyện 
Đại Lộc TT Thạnh Mỹ Đại Sơn

 
Năm 2021

1.000.000 165.000 506,1

 
Năm 2022

1.000.000 165.000 506,1

Tại nơi giáp ranh, bên 
Đại Lộc không có dân 
cư còn bên Nam Giang 

là thị trấn, có dân cư 
sinh sống, nên mức độ 
chệnh lệch này tương 

đối hợp lý.

14

Đường Tam Kỳ - Phú 
Ninh, đoạn giáp thành phố 
Tam Kỳ (cầu bà Ngôn - xã 
Tam Ngọc) Tam Ngọc Tam Đại  

 Năm 2021 3.500.000 3.000.000 16,7  
 Năm 2022 3.500.000 3.000.000 16,7  

15
Đường Ofid (từ giáp Tam 
Kỳ đến giáp xã Tam Thái) Hoà Thuận Tam Đàn  

 Năm 2021 4.000.000 4.000.000 -  

 Năm 2022 4.000.000 4.000.000 -  

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: TC, TN&MT, 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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