
 

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH  
GIÁ ĐẤT CỤ THỂ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 Số:            /STC-HĐTĐGĐCT 

V/v thẩm định phương án giá đất cụ thể để 
làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá 
quyền sử dụng khu đất 20.040,1m2 đất tại thị 
trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ 

  Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng     năm 2019 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường. 
 

Sở Tài chính (Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể) nhận được công 
văn số 7009/STNMT-CCQLĐĐ kèm theo Tờ trình số 7008/TTr-STNMT ngày 
25/11/2019  của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị thẩm định phương án 
giá đất cụ thể để làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng khu đất 
20.040,1m2 đất tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ. 

Ngày 05/12/2019, Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể đã tổ chức họp 
thẩm định phương án giá đất cụ thể của dự án như sau: 

I. Căn cứ thẩm định: 

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
Quy định về giá đất; 

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ 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; 

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 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2017 của 
UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về Quy trình luân chuyển hồ sơ khi xác định 
giá đất cụ thể để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất và để tính tiền bồi 
thường khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Căn cứ Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của 
UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Quy định bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm 
(01/01/2015 - 31/12/2019) áp dụng cho năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;    
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Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất có diện tích 
20.040,1m2 tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ; 

Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu về việc đấu giá quyền sử dụng đất khu đất có diện tích 20.040,1m2 tại thị trấn 
Phước Hải, huyện Đất Đỏ; 

Căn cứ Quyết định số 2990/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về việc sửa đổi, bổ 
sung phương án đấu giá và Quyết định đấu giá khu đất 20.040,1m2 tại thị trấn Phước 
Hải, huyện Đất Đỏ; 

Căn cứ Tờ trình số 101/TTr-TTPTQĐ ngày 22/11/2019 của Trung tâm phát 
triển quỹ đất tỉnh đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để làm cơ sở xác định 
giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 20.040,1m2 đất (thuê đất trả tiền một lần) tại thị 
trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ; 

Chứng thư thẩm định giá số 4461/2019/VLAND-HCM ngày 11 tháng 11 năm 
2019 và Văn bản số 223/2019/CV-VLAND ngày 19/11/2019 của Công ty TNHH 
Thẩm định giá Đất Việt.  

II.  Hồ sơ đề nghị thẩm định phương án giá đất: 

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư Liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT 
ngày 22/6/2016 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn việc 
thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định 
phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất, thì hồ sơ trình thẩm định giá đất cụ 
thể, bao gồm: 

- Văn bản đề nghị thẩm định phương án giá đất; 

- Tờ trình về phương án giá đất; dự thảo phương án giá đất và báo cáo thuyết 
minh xây dựng phương án giá đất theo quy định tại khoản 3 Điều 30 của Thông tư số 
36/2014/TT-BTNMT; 

- Văn bản tổng hợp ý kiến tham gia của các Sở, ngành, cơ quan liên quan (nếu 
có); 

- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có) 

Theo hồ sơ kèm theo văn bản số 7009/STNMT-CCQLĐĐ ngày 25/11/2019 là 
Tờ trình số 7008/TTr-STNMT ngày 25/11/2019 , dự thảo phương án giá đất và dự 
thảo Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất; Tờ trình số 101/TTr-TTPTQĐ 
ngày 22/11/2019 của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đề nghị thẩm định phương án 
giá đất cụ thể để làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 20.040,1m2 
đất (thuê đất trả tiền một lần) tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ; Chứng thư thẩm 
định giá số 4461/2019/VLAND-HCM ngày 11/11/2019 của Công ty TNHH thẩm định 
giá Đất Việt là đầy đủ hồ sơ theo quy định. 

III. Phương án giá 

1. Mục đích định giá 

Xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá khu đất có 
diện tích 20.040,1m2 tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ (thuê đất trả tiền thuê đất 
một lần cho cả thời gian thuê). 

2. Các thông tin về đất liên quan đến khu đất đấu giá 
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Văn bản số 2026/SXD-QHKT ngày 21/6/2018 của Sở Xây dựng về việc đề xuất 
quy hoạch xây dựng đối với các lô đất thuộc thị trấn Phước hải, huyện Đất Đỏ để tổ 
chức đấu giá. 

Văn bản số 583/VPĐK-ĐKCG ngày 23/4/2019 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh về 
việc cung cấp thông tin địa chính. 

- Khu đất đấu giá được xác định thông tin địa chính được xác định theo đường Võ 
Thị Sáu, Đường loại 2, (hệ số 1,11): 

+ Vị trí 1: diện tích 4.099,6m2; 

+ Vị trí 2: diện tích 4.099,6m2; 

+ Vị trí 3: diện tích 4.099,6m2; 

+ Vị trí 4: diện tích 4.099,6m2;  

+ Vị trí 5: diện tích 3.641,7m2 .  

- Loại đất: đất thương mại, dịch vụ. 

- Thông tin quy hoạch xây dựng: 

+ Mục tiêu, tính chất của  dự án: xây dựng Khu du lịch - nghỉ dưỡng tổng hợp 
(khách sạn, căn hộ du lịch, biệt thự nghĩ dưỡng…) 

+ Mật độ xây dựng tối đa: 25% 
+ Chiều cao tầng tối đa 20 tầng. 
- Nguồn gốc đất: Do UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao Trung tâm Phát triển 

quỹ đất quản lý, lập phương án đấu giá tại Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 
10/3/2016. 

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm, kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định 
công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất. 

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền 1 lần cho cả thời gian 
thuê thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.  

- Thời điểm định giá: 10/2019. 

- Đơn vị tư vấn thẩm định giá: Công ty TNHH Thẩm định giá Đất Việt. 

 5. Phương án giá đất của dự án 

Tại Tờ trình số 7008/TTr-STNMT ngày 25/11/2019 , Sở Tài nguyên và Môi 
trường đề xuất phương án giá đất cụ thể như sau:  

 TT Hạng mục 
Diện tích 

(m2) 
Đơn giá 

(đồng/m2) 
Thành tiền 

(đồng) 

Giá trị quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ xác định theo đường Võ Thị Sáu (đoạn từ Mũi 
Kỳ Vân đến ngã 3 trường THCS Phước Hải)  - Hệ số 1,11 

1 Đường loại 2 - Vị trí 1 - Hệ số 1,11 4.099,60 5.678.415 23.279.230.134 
2 Đường loại 2 - Vị trí 2 - Hệ số 1,11 4.099,60 3.691.589 15.134.038.264 
3 Đường loại 2 - Vị trí 3 - Hệ số 1,11 4.099,60 2.840.444 11.644.684.222 
4 Đường loại 2 - Vị trí 4 - Hệ số 1,11 4.099,60 2.103.116 8.621.934.354 
5 Đường loại 2 - Vị trí 5 - Hệ số 1,11 3.641,70 1.702.287 6.199.218.568 

Tổng cộng      64.879.105.542   
 Làm tròn  64.879.110.000 

 Bằng chữ 
Sáu mươi bốn tỷ, tám trăm bảy mươi chín triệu, 

một trăm mười nghìn đồng chẵn. 
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IV. Nội dung thẩm định  

1. Việc áp dụng nguyên tắc xác định giá đất  

a) Về nguyên tắc theo mục đích sử dụng đất hợp pháp tại thời điểm định 
giá 

 Tại Tờ trình số 7008/TTr-STNMT ngày 25/11/2019 , Sở Tài nguyên và Môi 
trường xác định: 

“Loại đất cần xác định giá là đất thương mại, dịch vụ. Căn cứ mục đích sử dụng 
đất của tài sản cần thẩm định, đơn vị tư vấn đã xác định giá đất cụ thể theo mục đích 
hợp pháp của tài sản cần thẩm định là đất thương mại, dịch vụ”. 

  b) Về nguyên tắc thời hạn sử dụng đất: 
 Tại Tờ trình số 7008/TTr-STNMT ngày 25/11/2019 , Sở Tài nguyên và Môi 

trường xác định “Theo yêu cầu thẩm định giá trị khu đất để làm cơ sở xác định giá 
khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất thuê theo hình thức thuê đất trả tiền một lần, 
thời hạn sử dụng đất là 50 năm. Vì vậy, Đơn vị tư vấn xác định giá đất theo thời hạn 
sử dụng đất là 50 năm”. 

c) Về nguyên tắc phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất 
có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng, giá trúng đấu giá quyền sử dụng 
đất đối với những nơi có đấu giá quyền sử dụng đất hoặc thu thập từ việc sử dụng 
đất: 

Về nguyên tắc xác định giá đất phải phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của 
loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng. Đối với dự án này:  

- Đối với đất thương mại, dịch vụ, đơn vị tư vấn đã khảo sát, thu thập các tài sản 
so sánh là đất ở và đất xen cài (đất ở + đất nông nghiệp) là chưa phù hợp với quy định 
tại Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường. 

Tại Tờ trình số 7008/TTr-STNMT ngày 25/11/2019, Sở Tài nguyên và Môi 
trường nhận định “Thửa đất cần định giá có mục đích sử dụng đất là đất thương mại, 
dịch vụ. Nhưng qua khảo sát thực tế, đơn vị tư vấn không thu thập được loại đất 
thương mại, dịch vụ mà chỉ khảo sát được giao dịch chuyển nhượng của các hộ gia 
đình với mục đích sử dụng là đất ở. Sau đó, thực hiện điều chỉnh về mục đích sử dụng 
đất thương mại, dịch vụ theo tỷ lệ giá đất thương mại, dịch vụ bằng 60% giá đất ở 
tương ứng theo Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh về 
việc ban hành Bảng giá đất áp dụng trong năm 2019”. 

Ý kiến của Hội đồng: thống nhất với giải trình của Sở Tài nguyên và Môi trường 
tại Tờ trình số 7008/TTr-STNMT ngày 25/11/2019 

d) Về nguyên tắc cùng một thời điểm, các thửa đất liền kề nhau có cùng 
mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi, thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự nhau 
thì có mức giá như nhau: 
 Tại Tờ trình số 7008/TTr-STNMT ngày 25/11/2019, Sở Tài nguyên và Môi 
trường xác định “Tại Chứng thư thẩm định giá số 4461/2019/VLAND-HCM ngày 11 
tháng 11 năm 2019 của Công ty TNHH Thẩm định giá Đất Việt, Đơn vị tư vấn đã tiến 
hành thu thập 07 tài sản so sánh là đất ở tại các khu vực lân cận tương đồng so với 
khu đất định giá, sau đó tiến hành điều chỉnh các yếu tố khác biệt như: yếu tố mật độ 
xây dựng, yếu tố quy mô; quy đổi thời hạn sử dụng 70 năm về thời hạn sử dụng 50 
năm và quy đổi từ đất ở sang đất thương mại, dịch vụ”. 
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Ý kiến của Hội đồng: thống nhất với nguyên tắc xác định giá đất theo Tờ trình 
số 7008/TTr-STNMT ngày 25/11/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

2. Việc áp dụng phương pháp xác định giá đất  

Theo hồ sơ phương án giá đất do Sở Tài nguyên và Môi trường trình và theo 
chứng thư thẩm định giá, việc định giá thực hiện theo phương pháp so sánh trực tiếp 
và phương pháp thu nhập. Đơn vị tư vấn nhận định phương pháp thu nhập phụ thuộc 
vào tự kê khai của chủ đầu tư (số liệu chủ đầu tư kê khai với thuế) mà chưa được đơn 
vị có chức năng kiểm tra (chưa được kiểm toán). Từ các yếu tố trên, đơn vị tư vấn 
nhận thấy cách tiếp cận theo phương pháp thu nhập chưa phản ánh đúng thị trường. 
Bên cạnh đó phương pháp so sánh trực tiếp cao hơn phương pháp thu nhập và với mục 
đích thẩm định giá làm cơ sở giá sàn bán đấu giá nên đơn vị tư vấn đề xuất chọn giá trị 
của tài sản thẩm định giá theo phương pháp so sánh trực tiếp. 

2.1. Phương pháp so sánh trực tiếp 

 Đơn giá quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ xác định theo đường Võ 
Thị Sáu (đoạn từ Mũi Kỳ Vân đến ngã 3 trường THCS Phước Hải)  - Hệ số 1,11
 Đơn vị tư vấn khảo sát 03 TSSS trong đó là 01 TSSS đất xen cài (đất ở + đất 
nông nghiệp), 02 TSSS là đất ở tiếp giáp mặt tiền đường Võ Thị Sáu (đường ven biển 
đoạn từ trường THCS Phước Hải đến cầu bà Mía). Sau đó, đơn vị tư vấn điều chỉnh 
các yếu tố mật độ xây dựng (-10%), quy mô (-10%) để đề xuất đơn giá đất ở tiếp giáp 
mặt tiền đường Võ Thị Sáu – đường loại 2 – vị trí 1 là 13.249.635 đồng/m2. 

Đơn vị tư vấn khảo sát 03 TSSS là đất ở vị trí 3 tính theo đường Võ Thị Sáu 
(đường ven biển đoạn từ trường THCS Phước Hải đến cầu bà Mía). Sau đó, đơn vị tư 
vấn điều chỉnh các yếu tố mật độ xây dựng (-10%), quy mô (-10%) để đề xuất đơn giá 
đất ở vị trí 3 – đường loại 2 - đường Võ Thị Sáu là 6.643.980 đồng/m2. 

Đơn vị tư vấn khảo sát được 01 TSSS ở vị trí 5 đường Võ Thị Sáu – đường loại 
2 – hệ số 1,11 có đơn giá quyền sử dụng đất giao dịch thành là 4.914.005 đồng/m2. 

Đơn vị tư vấn nhận thấy tỷ lệ chênh lệch đơn giá quyền sử dụng đất thị trường 
đường loại 2 – vị trí 3 và đường loại 2 – vị trí 1 tương đồng với tỷ lệ tại Quyết định số 
33/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh (50,01% và 50,02%), và tỷ lệ chênh lệch đơn giá 
quyền sử dụng đất thị trường đường loại 2 – vị trí 5 và đường loại 2 – vị trí 1 tương 
đồng với tỷ lệ tại Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh (30,35% và 
29,98%). Căn cứ tỷ lệ nêu trên, đơn vị tư vấn đề nghị lấy đơn giá quyền sử dụng đất ở 
theo khảo sát thị trường tại vị trí 1 – đường loại 2 – hệ số 1,11 – đường Võ Thị Sáu 
làm chuẩn để tính cho các vị trí còn lại của đơn giá quyền sử dụng đất ở đường Võ Thị 
Sáu (đoạn từ Mũi Kỳ Vân đến ngã 3 trường THCS Phước Hải)  - Hệ số 1,11. 

Sau đó, với lý do không thể khảo sát được tài sản so sánh có mục đích sử dụng 
là đất thương mại, dịch vụ, có thời hạn sử dụng đất là 50 năm, đơn vị tư vấn đề xuất 
lấy đơn giá đất thương mại dịch vụ bằng 60% đơn giá đất ở tại từng đường loại, vị trí 
tương ứng. Sau đó, đơn vị tư vấn quy đổi về thời hạn 70 năm về 50 năm của đất 
thương mại dịch vụ. 

*Nhận xét: 

- Đơn vị tư vấn chỉ khảo sát được 7 tài sản so sánh trên 5 vị trí đất cần thẩm 
định giá là chưa phù hợp với quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 
30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (quy định tối thiểu 03 thửa đất có đặc 
điểm tương tự với thửa đất cần định giá về mục đích sử dụng đất, vị trí). 
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- Đối với đề nghị áp dụng phương pháp tính đơn giá đất ở theo tỷ lệ bước giá tại 
Quyết định 33/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh là chưa phù hợp theo hướng dẫn về 
phương pháp so sánh trực tiếp tại Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Đơn giá đất ở thị trường vị trí 1 đường Võ Thị Sáu (đoạn từ Mũi Kỳ Vân đến 
ngã 3 trường THCS Phước Hải) do Sở Tài nguyên và Môi trường thuê đơn vị tư vấn để 
xây dựng bảng giá áp dụng năm 2020 là 30.000.000đồng/m2, cao hơn 2 lần so với giá 
đất khảo sát của dự án này. 

- Căn cứ điểm c mục 6 phần II tại Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 
của Bộ Tài chính quy định: “Mỗi một sự điều chỉnh về các yếu tố so sánh phải được 
chứng minh từ các chứng cứ điều tra thu thập được trên thị trường”. Đối với các yếu tố 
đề nghị giảm trừ (mật độ xây dựng, quy mô), đề nghị đơn vị tư vấn cung cấp hồ sơ, tài 
liệu chứng minh chứng cứ điều tra thu thập được trên thị trường của các yếu tố giảm trừ. 
Đồng thời các TSSS và TSTĐ không cùng mục đích sử dụng đất nên việc có yếu tố mật 
độ xây dựng khác nhau là phù hợp với thực tế. Do đó, theo quy hoạch xây dựng và mục 
tiêu của dự án thì diện tích càng lớn càng thuận lợi và yếu tố mật độ xây dựng là phù 
hợp theo đúng mục đích sử dụng đất và không ảnh hưởng đến giá đất của dự án nên việc 
điều chỉnh sự khác biệt của 02 yếu tố (quy mô, mật độ xây dựng) là không phù hợp. 

Ý kiến của đơn vị: căn cứ tình hình thực tế giao dịch tại địa bàn gần TSTĐ, đơn 
vị tư vấn không thể khảo sát đủ tài sản so sánh theo yêu cầu tại Thông tư số 36/2014/TT-
BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Do đó, đơn vị tư vấn chỉ có 
thể khảo sát được TSSS ở các vị trí 1, 3, và 5; chứng minh tỷ lệ chênh lệch của đơn giá 
thị trường các vị trí này tương đồng với tỷ lệ tại Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND của 
UBND tỉnh, từ đó đề xuất lấy đơn giá vị trí 1 để làm chuẩn tính toán các vị trí còn lại 
theo tỷ lệ chênh lệch tại Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND. Đối với việc chứng minh 
các yếu tố điều chỉnh từ các chứng cứ điều tra thu thập được trên thị trường, đơn vị tư 
vấn không thể chứng minh. Tuy nhiên, qua rà soát dữ liệu đấu giá, đơn vị tư vấn nhận 
thấy lô đất bán đấu giá có diện tích 73.842m2 đã đấu giá thành công đầu năm 2019, có vị 
trí gần với tài sản cần thẩm định, có các yếu tố tương đồng với tài sản thẩm định, có giảm 
trừ yếu tố mật độ xây dựng 10% và quy mô diện tích 10%, có giá khởi điểm là hơn 113 tỷ 
và giá trúng đấu giá là hơn 115 tỷ. Do giá trúng đấu giá thành gần sát giá khởi điểm cho 
thấy việc điều chỉnh các yếu tố quy mô và xây dựng là phù hợp tại thị trường giao dịch địa 
phương, đơn vị tư vấn nhận thấy việc điều chỉnh các yếu tố quy mô và mật độ xây dựng 
10% là phù hợp với thực tế giao dịch tại thị trường địa phương. 

Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường: do hạn chế về giao dịch tại địa bàn tài 
sản cần thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận đơn vị tư vấn không thể khảo 
sát đủ tài sản so sánh và phương pháp tính theo đúng yêu cầu tại Thông tư số 
36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Do đó, Sở Tài 
nguyên và Môi trường thống nhất với giải trình của đơn vị tư vấn, kính đề nghị Hội 
đồng xem xét. Đối với giá đất ở của dự án này có chênh lệch hơn 2 lần so với giá đất ở 
khảo sát của Sở Tài nguyên và Môi trường để xây dựng Bảng giá đất áp dụng từ năm 
2020, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ rà soát lại dữ liệu khảo sát và báo cáo tại Tờ trình 
trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất của dự án này. 

Ý kiến của UBND huyện Đất Đỏ: UBND huyện Đất Đỏ đã có phản hồi về giá đất 
ở thị trường vị trí 1 đường Võ Thị Sáu (đoạn từ Mũi Kỳ Vân đến ngã 3 trường THCS 
Phước Hải) do Sở Tài nguyên và Môi trường thuê đơn vị tư vấn để xây dựng bảng giá áp 
dụng năm 2020 là 30.000.000đồng/m2 là không phù hợp với tình hình giao dịch thực tế 
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tại địa phương. Đơn giá này chỉ áp dụng cho đường Võ Thị Sáu với các khu vực gần chợ 
và trường học, đối với địa điểm của tài sản thẩm định thuộc dự án này là quá cao, không 
phù hợp với thực tế. 

Ý kiến của Hội đồng: thống nhất với giải trình và đề xuất của Sở Tài nguyên và 
Môi trường. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại dữ liệu khảo sát xây dựng 
Bảng giá đất áp dụng năm 2020 có chênh lệch hơn 02 lần so với giá đất ở của dự án này 
và báo cáo tại Tờ trình trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất của dự án này. 

2.2. Phương pháp thu nhập 

Đơn giá quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ xác định theo đường Võ 
Thị Sáu (đoạn từ Mũi Kỳ Vân đến ngã 3 trường THCS Phước Hải)  - Hệ số 1,11 

Đơn vị tư vấn đã thu thập 2 dự án đang hoạt động kinh doanh là: Công ty Cổ 
phần Du lịch Thương mại và Xây dựng Trân Châu và Công ty Cổ phần Bến Thành 
Long Hải. Căn cứ theo hướng dẫn tại Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT, đơn vị tư vấn 
đã tính toán và đề xuất giá trị quyền sử dụng đất trung bình của Công ty Cổ phần Du 
lịch Thương mại và Xây dựng Trân Châu là 1.603.104 đồng/m2, giá trị quyền sử dụng 
đất trung bình của Công ty Cổ phần Bến Thành Long Hải là 431.154 đồng/m2. Sau đó 
đơn vị tư vấn lựa chọn phương pháp so sánh trực tiếp với đơn giá đất trung bình là 
3.237.464 đồng/m2 để đề xuất đơn giá cho tài sản thẩm định. 

*Nhận xét: Đơn vị tư vấn tính toán dòng tiền, doanh thu, lợi nhuận của các dự 
án từ năm 2014 đến năm 2018, tuy nhiên, tại chứng thư chỉ kèm theo các báo cáo kết 
quả hoạt động, kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán từ năm 2016 đến năm 
2018, do đó, các dữ liệu đầu vào của các năm liền trước là không có cơ sở để đối 
chiếu, rà soát thông tin. 

Ý kiến của đơn vị tư vấn: đơn vị tư vấn đã khảo sát đầy đủ thông tin của các 
năm của 2 dự án trên, tuy nhiên trong quá trình đóng cuốn chứng thư đã thiếu sót kèm 
theo. Do đó, đơn vị tư vấn sẽ điều chỉnh, bổ sung chứng thư, kính trình Hội đồng xem 
xét. 

Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường: thống nhất với giải trình của đơn vị 
tư vấn. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ rà soát lại chứng thư của đơn vị thẩm định giá 
trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất của dự án này. 

Ý kiến của Hội đồng: thống nhất với đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường 
nêu trên. 

3. Sự phù hợp của các thông tin thu thập được về thửa đất khảo sát và của 
phương án giá đất đề xuất so với giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong 
cơ sở dữ liệu đất đai 

- Đối với các thông tin dự án (diện tích, loại đất, vị trí, tính pháp lý về đất) Sở 
Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về thông tin cung cấp tại Tờ trình số 
7008/TTr-STNMT ngày 25/11/2019. 

- Tại Chứng thư thẩm định giá đất của đơn vị tư vấn có cung cấp phiếu thu thập 
thông tin về thửa đất khảo sát của các tài sản so sánh. Tuy nhiên các tài sản so sánh có 
thông tin về giá đất trên hợp đồng chuyển nhượng khác với thông tin về giá đất chuyển 
nhượng cung cấp tại phiếu điều tra khảo sát. Về vấn đề này, đơn vị tư vấn, Sở Tài 
nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về tính trung thực, khách quan của số liệu thu 
thập theo quy định. 

- Về giá đất của dự án, tại Tờ trình số 7008/TTr-STNMT ngày 25/11/2019  của 
Sở Tài nguyên và Môi trường có nêu “Qua xem xét phương án giá đất, Sở Tài nguyên 
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và Môi trường nhận thấy phương án giá đất cụ thể của khu đất đấu giá có diện tích 
20.040,1m2 tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ (thuê đất trả tiền thuê đất một lần 
cho cả thời gian thuê) là tương đối phù hợp tại thời điểm khảo sát”. 

- Giá đất so với các dự án lân cận:  

Tại Tờ trình số 7008/TTr-STNMT ngày 25/11/2019 của Sở Tài nguyên và Môi 
trường có nêu: 

  Đơn vị tính: đồng/m2 

STT Loại đường - vị trí 
Khu đất 73.842m2 tại thị 

trấn Phước Hải, huyện Đất 
Đỏ 

Khu đất 20.040,1m2 tại 
thị trấn Phước Hải, huyện 

Đất Đỏ 

I QĐ phê duyệt 
3498/QĐ-UBND ngày 

7/12/2018 
 

II Thời điểm định giá Tháng 10/2018 Tháng 10/2019 
III Giá đất TMDV   

1 ĐL2 - VT1 
2.461.741 (khu đất giáp núi) 
3.184.800 (khu đất giáp biển) 

5.678.415 

2 ĐL2 - VT2 
1.477.029 (khu đất giáp núi) 
1.910.880 (khu đất giáp biển) 

3.691.589 

3 ĐL2 – VT3 1.033.920 (khu đất giáp núi) 2.840.444 
4 ĐL2 – VT4  713.897 (khu đất giáp núi) 2.103.116 
5 ĐL2 – VT5  1.702.287 

Trong khoảng thời gian không quá 02 (hai) năm tính đến thời điểm định giá 
(tháng 10/2019) khu vực thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ đã đấu giá thành khu đất 
73.842m2 tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ. Giá đất của 2 khu đất này có sự 
chênh lệch do thời điểm khảo sát giá của 02 dự án này cách nhau 12 tháng. Kính trình 
Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể xem xét, thẩm định”. 

*Nhận xét: 

Theo báo cáo tại Tờ trình số 101/TTr-TTPTQĐ ngày 22/11/2019 của Trung 
tâm Phát triển Quỹ đất:  

Ngày 15/10/2019, UBND huyện Đất Đỏ có văn bản số 7903/UBND-PTNMT 
về việc cung cấp thông tin và có ý kiến về giá đất thị trường của khu đất đấu giá có 
diện tích 20.040,1m2 tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ. 

 Ngày 21/10/2019, Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh có Tờ trình số 83/TTr-
TTPTQĐ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thẩm định phê duyệt phương án 
đấu giá quyền sử dụng 20.040,1m2 đất (thuê đất trả tiền một lần) tại thị trấn Phước 
Hải, huyện Đất Đỏ. 

Ngày 04/11/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 6514/STNMT-
CCQLĐĐ về việc chuyển trả hồ sơ trình thẩm định phương án giá đất cụ thể để làm cơ 
sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 20.040,1m2 đất tại thị trấn Phước 
Hải, huyện Đất Đỏ. Với nội dung như sau: “Theo văn bản số 7903/UBND-PTNMT 
ngày 15/10/2019 về việc cung cấp thông tin và có ý kiến về giá đất thị trường của khu 
đất đấu giá có diện tích 20.040,1m2 tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, UBND 
huyện Đất Đỏ có ý kiến giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất đấu 
giá có diện tích 20.040,1m2 tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ theo đơn vị tư vấn 
cho thời hạn 50 năm, tương ứng trung bình 3.561.000 đồng /m2 cao hơn giá đất giao 
dịch trên thị trường”. 
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Ngày 05/11/2019, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh có văn bản số 873/TTPTQĐ-
ĐTĐ gửi Sở Tài nguyên và môi trường về việc có ý kiến liên quan đến việc xác định 
giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 20.040,1m2 đất tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất 
Đỏ. 

Ngày 11/11/2019, Công ty Thẩm định giá Đất Việt có gửi lại chứng thư thẩm 
định giá số 4461/2019/VLAND-HCM về báo cáo kết quả thẩm định giá đối với khu 
đất có diện tích 20.040,1m2  đất tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ.  Đồng thời, ngày 
19/11/2019, Công ty TNHH Thẩm định giá Đất Việt có văn bản số 223/2019/CV-
VLAND về việc giải trình chứng thư 4461/2019/VLAND-HCM ngày 11/11/2019. Theo 
đó, Công ty giải trình như sau: Ngày 07/10/2019, VLAND phát hành chứng thư thẩm 
định giá số 3861/2019/VLAND-HCM với giá trị của tài sản là 71.365.440.000 đồng. 
Ngày 11/11/2019, VLAND phát hành chứng thư thẩm định giá số 4461/2019/VLAND-
HCM với giá trị của tài sản là 64.879.110.000 đồng. Nguyên nhân tài sản định giá có 
diện tích 20.040,1m2 còn các tài sản so sánh mà VLAND khảo sát có diện tích từ 
48,5m2 đến 257,7m2 tương đối nhỏ so với tài sản định giá nhưng tại chứng thư 
3861/2019/VLAND-HCM VLAND chưa điều chỉnh yếu tố quy mô. Qua rà soát dữ liệu 
VLAND và dữ liệu Hội đồng định giá tỉnh ở khu vực này cụ thể: Dự án thẩm định giá 
đất cụ thể làm cơ sở xác định giá khởi điểm để bán đấu giá có diện tích 73.842m2 đã 
giảm yếu tố quy mô là 10% căn cứ tại văn bản số 135/HĐTĐGĐCT ngày 29/11/2018. 

Căn cứ vào Báo cáo của Trung tâm Phát triển Quỹ đất, trước đây khu đất này 
được đơn vị tư vấn đề xuất giá khởi điểm là 3.561.000 đồng/m2 (tương đương tổng giá 
trị khu đất là hơn 71.365.440.000 đồng), nay đề xuất đơn giá khởi điểm là 3.237.464 
đồng/m2 (tương đương tổng giá trị khu đất là hơn 64.879.110.000 đồng), Sở Tài 
nguyên và Môi trường, UBND huyện Đất Đỏ, và đơn vị tư vấn có ý kiến giải trình về 
đơn giá đất cụ thể của dự án này để Hội đồng xem xét. 

Ý kiến của đơn vị tư vấn: Đối với chứng thư 3861/2019/VLAND-HCM, đơn vị 
tư vấn không giảm trừ yếu tố quy mô 10%. Tuy nhiên, qua rà soát dữ liệu VLAND và 
dữ liệu Hội đồng định giá tỉnh ở khu vực này cụ thể: Dự án thẩm định giá đất cụ thể làm 
cơ sở xác định giá khởi điểm để bán đấu giá có diện tích 73.842m2 đã giảm yếu tố quy 
mô là 10% căn cứ tại văn bản số 135/HĐTĐGĐCT ngày 29/11/2018. Đơn vị tư vấn 
nhận thấy việc giảm trừ yếu tố quy mô là phù hợp với tình hình giao dịch thực tế tại thị 
trường (đã đấu giá thành công). Do đó, đơn vị tư vấn đã giảm trừ yếu tố quy mô 10% tại 
chứng thư số 4461/2019/VLAND-HCM, và nhận thất đơn giá đất đề xuất tại chứng thư 
này là phù hợp với tình hình thực tế giao dịch tại địa phương. 

Ý kiến của UBND huyện Đất Đỏ: Đối với đơn giá đất theo đề nghị của đơn vị 
tư vấn đề xuất tại chứng thư 3861/2019/VLAND-HCM ngày 07/10/2019 là quá cao so 
với tình hình chuyển nhượng thực tế tại địa phương. Đối với đơn giá đất theo đề nghị 
của đơn vị tư vấn đề xuất tại chứng thư 4461/2019/VLAND-HCM ngày 11/11/2019 và 
Tờ trình số 7008/TTr-STNMT ngày 25/11/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường là 
phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. UBND huyện Đất Đỏ thống nhất với đơn 
giá đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 7008/TTr-STNMT ngày 
25/11/2019. 

Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường: căn cứ chứng thư của đơn vị tư vấn, ý 
kiến của UBND huyện Đất Đỏ, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy đơn giá đất đề 
xuất tại Tờ trình số 7008/TTr-STNMT ngày 25/11/2019 là phù hợp thực tế tại địa 
phương, kính trình Hội đồng xem xét. 
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Ý kiến của Hội đồng thẩm định: thống nhất với đơn giá đất theo đề nghị của Sở 
Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 7008/TTr-STNMT ngày 25/11/2019. 

V. Kết quả biểu quyết và kiến nghị của Hội đồng 

Qua trao đổi, nhận định các nội dung tại báo cáo kết quả thẩm định giá đất, 5/5 
thành viên Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thống nhất với nguyên tắc xác định giá 
đất, phương pháp xác định giá đất theo nội dung thể hiện của Sở Tài Nguyên và Môi 
trường tại Tờ trình số 7008/TTr-STNMT ngày 25/11/2019. Tuy nhiên đề nghị Sở Tài 
nguyên và Môi trường chỉ đạo đơn vị tư vấn chỉnh sửa các thiếu sót tại chứng thư và 
có trách nhiệm rà soát lại chứng thư sau khi chỉnh sửa và giải trình đơn giá đất ở khảo 
sát của dự án này thấp hơn 02 lần so với giá đất ở khảo sát khi xây dựng Bảng giá đất 
áp dụng năm 2020 trong Tờ trình trình UBND tỉnh ban hành phê duyệt giá đất của dự 
án này. 

Hội đồng chỉ thẩm định về nguyên tắc, phương pháp và đơn giá đất của dự án 
này theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu 
trách nhiệm về tính hợp pháp đối với các vấn đề khác có liên quan đến dự án này. 

Sở Tài Nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tính toán và xây dựng giá đất cụ 
thể theo đúng quy định và hướng dẫn tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2015 của Chính Phủ và Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường. 

Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể xin báo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ông NguyễnThành Long–Chủ tịch HĐ (để b/c); 
- Sở Tư pháp; 
- Cục Thuế tỉnh; 
- UBND huyện Đất Đỏ; 
- Website Sở Tài chính; 
- Lưu: VT, QLGCS(S), STNMT.  

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
PHÓ CHỦ TỊCH 

PHÓ GIÁM ĐỐC  
 
 
 
 
 

Lê Thế Thời 
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