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Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 
 

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) rất hoan nghênh và tán 
thành ý kiến đề xuất của Hội đồng thẩm định giá đất thành phố Hồ Chí Minh tại Thông báo 
số 139/TB-HĐTĐGĐ ngày 12/10/2021 “Thống nhất chủ trương báo cáo Uỷ ban nhân dân 
thành phố Hồ Chí Minh dự thảo Công văn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận Uỷ 
ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với 
tình hình thực tiễn trên địa bàn Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố thông 
qua, trên cơ sở đó Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành hệ số điều chỉnh giá đất, để tính 
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với tất cả các khu đất, thửa đất (không phân biệt giá trị 
tính theo Bảng giá đất trên 30 tỷ đồng hay dưới 30 tỷ đồng), thay vì phải thực hiện thuê 
đơn vị tư vấn để xác định giá đất cụ thể theo các phương pháp thẩm định giá”. 

Đây là mong mỏi bấy lâu nay của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có doanh 
nghiệp bất động sản và cũng là một trong các nhiệm vụ hàng đầu mà Hiệp hội Bất động sản 
thành phố Hồ Chí Minh đã kiên trì đeo đuổi kiến nghị trong 15 năm qua. 

Nếu được Chính phủ chấp thuận cho phép thực hiện thì đây là sự thay đổi phương 
thức định giá đất có tính “đột phá” khi được phép áp dụng “phương pháp điều chỉnh giá 
đất” để xác định “giá đất cụ thể” để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với tất cả các dự 
án bất động sản, dự án nhà ở thương mại, chứ không chỉ áp dụng “phương pháp hệ số 
điều chỉnh giá đất” đối với các khu đất, thửa đất có giá trị dưới 30 tỷ đồng (theo bảng giá 
đất) và sẽ thực sự kéo giảm thời gian làm thủ tục hành chính để xác định giá đất, thẩm 
định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự án theo các phương pháp định giá đất, chủ 
yếu là “phương pháp thặng dư” hiện nay từ trên dưới 03 năm (thậm chí lâu 
hơn) xuống chỉ còn khoảng 10-15 ngày làm việc. 

Việc áp dụng “phương pháp điều chỉnh giá đất” để xác định “giá đất cụ 
thể” vừa tăng cường thêm trách nhiệm và tính chủ động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh; vừa có căn cứ định lượng giúp đơn giản hoá, rút ngắn thời gian làm 
thủ tục hành chính, giúp cho môi trường đầu tư tăng thêm tính minh bạch, thông 
thoáng; vừa loại trừ được cơ chế “xin - cho”, nhũng nhiễu, tiêu cực; vừa bảo vệ, tránh 
cho cán bộ công chức có thể “bị vướng rủi ro trong thi hành công vụ” khi thực hiện công 
tác định giá đất, thẩm định giá đất dự án; nhà đầu tư thì có thể dự đoán được số tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất để tính tổng mức đầu tư, có thể đánh giá được tính khả thi/không khả thi 
của dự án đầu tư để quyết định đầu tư hoặc chưa/không đầu tư. 

Hiệp hội xin được góp ý kiến về đề xuất của Hội đồng thẩm định giá đất thành phố 
Hồ Chí Minh như sau:   

 

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

--------000-------- 
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2021 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

                        
HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN 

Số: 99/2021/CV- HoREA 
“V/v Hoan nghênh đề xuất “đột phá” 
của Hội đồng thẩm định giá đất thành 
phố Hồ Chí Minh về áp dụng phương 
pháp điều chỉnh giá đất để tính tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất đối với tất cả dự 
án bất động sản, nhà ở thương mại” 
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1/- Một số nhận xét về công tác định giá đất, thẩm định giá đất để xác định tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định pháp luật hiện nay: 

1.1)- Một số thành quả đã đạt được: 
(1) Để thực hiện Điều 112 Luật Đất đai 2013, Chính phủ đã quy định 05 phương 

pháp định giá đất gồm phương pháp so sánh trực tiếp; phương pháp chiết trừ; phương pháp 
thu nhập; phương pháp thặng dư; phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất và theo quy định tại 
Khoản 3 Điều 114 Luật Đất đai 2013 thì “cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ 
chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể (…) phải áp 
dụng phương pháp định giá đất phù hợp” để Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi 
trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định “giá đất cụ thể”.   

Trên thực tế, các cơ quan có thẩm quyền thường áp dụng “phương pháp thặng 
dư” để định giá đất dự án bất động sản, nhà ở thương mại để tính tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất do “phương pháp thặng dư là phương pháp định giá đất đối với thửa đất có tiềm 
năng phát triển theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc được phép chuyển 
mục đích sử dụng đất để sử dụng cao nhất và tốt nhất bằng cách loại trừ tổng chi phí ước 
tính ra khỏi tổng doanh thu phát triển giả định” và chỉ được phép áp dụng “phương pháp 
hệ số điều chỉnh giá đất” đối với “thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá 
đất trong bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc Trung 
ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh 
còn lại” (quy định tại Khoản 5 Điều 4 và điểm a Khoản 2 Điều 18 Nghị định 44/2014/NĐ-
CP). 

Khoản 3 Điều 114 Luật Đất đai 2013 quy định “Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá 
đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi 
trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định” giá đất.    

(2) Thực hiện công tác xác định giá đất, thẩm định giá đất theo quy định của pháp luật 
về đất đai cho đến nay, nguồn thu ngân sách nhà nước từ đất đai đã tăng lên theo thời 
gian, điển hình là thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2011-2020 đã thu tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất 160.787 tỷ đồng (trong đó, tiền sử dụng đất là 125.270 tỷ đồng; tiền thuê 
đất 35.517 tỷ đồng) chiếm tỷ lệ 5,58% tổng thu ngân sách thành phố. Nhưng, kết quả này 
vẫn chưa tương xứng với tiềm năng thu ngân sách nhà nước từ nguồn lực đất đai.  

1.2)- Một số “bất cập, vướng mắc” về áp dụng 04 phương pháp định giá đất (nhất 
là “phương pháp thặng dư”) để xác định “giá đất cụ thể”: 

(1) Công tác xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự án bất động sản, nhà ở thương 
mại thường bị kéo dài trên dưới 03 năm, thậm chí lâu hơn. 

(2) Việc áp dụng 04 phương pháp định giá đất (phương pháp so sánh trực tiếp; 
phương pháp chiết trừ; phương pháp thu nhập; nhất là phương pháp thặng dư) để tính tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất dự án bất động sản, dự án nhà ở thương mại rất khó bảo đảm 
thực hiện được nguyên tắc “việc định giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị 
trường”, mà giá cả thị trường thì luôn biến động và không thể “định lượng” được thế nào 
là “giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường”. 

Ngay cả việc áp dụng “phương pháp thặng dư” và “phương pháp thu nhập” để xác 
định “giá đất cụ thể” để tính tiền sử dụng đất của cùng một dự án thì cũng cho 02 kết 
quả có sự chênh lệch lớn, cũng là một nguyên nhân dẫn đến “rủi ro pháp lý trong thi hành 
công vụ” đối với cán bộ công chức trong thực hiện công tác định giá đất, thẩm định giá đất 
dự án. 

(3) Việc áp dụng 04 phương pháp định giá đất, chủ yếu là “phương pháp thặng 
dư” để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự án bất động sản dễ tạo ra cơ chế “xin - 
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cho”, nhũng nhiễu, tiêu cực, dễ dẫn đến hiện tượng “đi đêm” thỏa thuận “cưa đôi, cưa 
ba” vừa làm thất thu ngân sách nhà nước, vừa làm thị trường bất động sản thiếu minh bạch.  

(4) Việc áp dụng 04 phương pháp định giá đất, chủ yếu là “phương pháp thặng 
dư” để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự án bất động sản đã dẫn đến một số vụ 
việc cán bộ công chức “bị vướng rủi ro pháp lý trong thi hành công vụ” lại càng làm 
cho cán bộ công chức có tâm lý “quá sợ” có thể “bị vướng rủi ro pháp lý” nên lại có xu 
hướng định giá đất quá cao so với giá thị trường, làm tăng chi phí đầu tư dự án, làm tăng 
giá bán nhà mà chính người mua nhà phải gánh chịu; hoặc đã xảy ra một số trường hợp định 
giá đất, xác định giá khởi điểm đấu giá quá cao nên đấu giá không thành, không huy động 
được nguồn lực cho ngân sách nhà nước.  

(5) Việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thường kéo dài và tiền sử dụng đất 
vẫn là “ẩn số” làm cho nhà đầu tư không thể ước tính tổng mức đầu tư, không đánh giá 
được tính khả thi/không khả thi của dự án đầu tư để quyết định đầu tư hoặc chưa/không 
đầu tư và làm mất cơ hội đầu tư kinh doanh.   

1.3)- Một số “bất cập, vướng mắc” của cơ chế Chính phủ ban hành “khung giá 
đất” làm căn cứ để cấp tỉnh ban hành “bảng giá đất” và “hệ số điều chỉnh giá đất”: 

(1) Điều 4 Nghị định 96/2019/NĐ-CP quy định 07 vùng kinh tế để xây dựng “khung 
giá đất”, mà mỗi vùng kinh tế lại có địa bàn quá rộng và có nhiều khác biệt, không thật 
tương đồng về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội nên “khung giá đất” chưa sát với đặc 
điểm tình hình của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

(2) Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5 Nghị định 96/2019/NĐ-CP quy định “1. Khung giá 
đất được sử dụng làm căn cứ để Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
(sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất tại địa 
phương”; 2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào thực tế tại địa phương được quy 
định mức giá đất tối đa trong bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh cao hơn không quá 
20% so với mức giá tối đa của cùng loại đất trong khung giá đất”, nhưng lại không cho 
phép “cấp tỉnh được quy định mức giá đất thấp hơn so với mức giá tối thiểu của cùng loại 
đất trong khung giá đất”, nên chưa sát và mâu thuẫn với yêu cầu phải “căn cứ vào thực tế 
của địa phương”, cũng như chưa phát huy trách nhiệm và tính chủ động của cấp 
tỉnh trong “việc định giá đất phải bảo đảm nguyên tắc phù hợp với giá đất phổ biến trên thị 
trường”. 

Do cơ chế trên đây nên “bảng giá đất” của các địa phương thường chỉ bằng 30-50% 
giá đất trên thị trường. 

(3) Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đều ban hành “hệ số điều chỉnh giá 
đất” nhân (x) với “bảng giá đất” để tính tiền sử dụng đất trong hạn mức của cá nhân, hộ gia 
đình khi làm “sổ đỏ”, tính thuế sử dụng đất, tính phí và lệ phí… Nhưng trên thực tế, khi áp 
dụng “phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất” để định “giá đất cụ thể” để tính tiền bồi 
thường giải phóng mặt bằng các dự án được “thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, 
hoặc để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng” (theo Điều 61 và Điều 62 
Luật Đất đai 2013) thì một số người có đất bị thu hồi đã không đồng tình, dẫn đến khiếu 
kiện thậm chí có trường hợp khiếu kiện gay gắt, nên các địa phương điển hình là thành phố 
Hồ Chí Minh phải ban hành các quyết định “hệ số điều chỉnh giá đất” đặc thù cho từng dự 
án này (theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định 44/2014/NĐ-CP) thì mới thực hiện 
được công tác giải phóng mặt bằng.  

(4) Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành “bảng giá đất” giai đoạn 2020-2024 theo 
Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16/01/2020, nhưng thành phố chưa sử dụng thẩm 
quyền “cấp tỉnh được quy định mức giá đất cao hơn nhưng không quá 20% so với mức giá 
tối đa của cùng loại đất trong khung giá đất” (theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 
số 96/2019/NĐ-CP) nên mức giá đất cao nhất của “bảng giá đất” tại các đường Đồng 
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Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ quận 1 chỉ là 162 triệu đồng/m2 bằng với mức giá tối 
đa của “khung giá đất” (Ghi chú: Trong giai đoạn 2014-2019, thành phố quy định mức giá 
đất cao nhất tại 03 tuyến đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ quận 1 cao hơn 30% so 
với mức giá tối đa của khung giá đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Nghị định 
44/2014/NĐ-CP). 

Thành phố cũng đã quy định “hệ số điều chỉnh giá đất” năm 2021 để tính thu tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố theo 05 khu vực: Khu vực 1 là 2,5; Khu vực 2 
là 2,3; Khu vực 3 là 2,1; Khu vực 4 là 1,9; Khu vực 5 là 1,7, dẫn đến “mức giá đất tối 
đa” năm 2021 của thành phố chỉ là 162 triệu đồng/m2 x 2,5 = 405 triệu đồng/m2. Trong 
lúc giá thị trường tại các vị trí đất này cao hơn rất nhiều so với bảng giá đất, thậm chí có 
tuyến đường lên đến hơn 01 tỷ đồng/m2, ví dụ: (i) Mặt bằng 23 Lê Duẩn quận 1 đấu giá 
thành năm 2014 với giá trúng đấu giá là 1.430 tỷ đồng (477 triệu đồng/m2), cao hơn 2,6 lần 
so với giá khởi điểm đấu giá 550 tỷ đồng (183,3 triệu đồng/m2), trong lúc giá đất theo bảng 
giá đất năm 2014 chỉ là 55 triệu đồng/m2; (ii) Một dự án có diện tích khoảng 5.000 m2 tại 
trung tâm quận 1 được chuyển nhượng năm 2013 với giá khoảng 9.000 tỷ đồng tương đương 
470 triệu USD tại thời điểm bấy giờ. 

1.4)- Một số “bất cập, vướng mắc” trong thu thập thông tin thị trường để định 
giá đất: 

- Điểm c và điểm d Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài 
nguyên Môi trường quy định “c) Thông tin về giá đất của thửa đất so sánh được thu thập từ 
các nguồn sau đây: Giá đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất; Giá đất thị trường trong cơ 
sở dữ liệu về đất đai; Giá đất giao dịch thành công trên sàn giao dịch bất động sản; Giá 
đất đã giao dịch thành công trên thị trường do người chuyển nhượng hoặc người nhận 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất cung cấp thông qua phỏng vấn trực tiếp. Giao dịch thành 
công là giao dịch mà bên nhận chuyển nhượng đã thanh toán cho bên chuyển nhượng theo 
thỏa thuận và đã nhận quyền sử dụng đất; d) Khi khảo sát, thu thập thông tin về giá đất ưu 
tiên lựa chọn các thông tin về giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất, giá đất giao dịch thành 
công trên sàn giao dịch bất động sản, giá đất thị trường trong cơ sở dữ liệu về đất đai, các 
thông tin phát sinh gần nhất với thời điểm định giá đất và tại khu vực định giá đất”. 

- Điểm a Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT quy định “a) Điều tra 
khảo sát, thu thập thông tin về giá đất thị trường của tối thiểu 03 thửa đất đại diện cho mỗi 
vị trí đất tại điểm điều tra đối với từng loại đất”. 

Nhưng trên thực tế, lại gần như không thể có các nguồn thông tin xác 
thực nên không thể thực hiện được các quy định trên đây, vì có nhiều “thông tin 
giả”, do thị trường bất động sản nước ta chưa thật sự minh bạch như sau: 

(1) Nhà nước chưa quy định bắt buộc thanh toán giao dịch bất động sản phải qua 
ngân hàng, mà vẫn phổ biến là thanh toán bằng tiền mặt. 

(2) Giá cả mua bán bất động sản, nhà đất ghi trên hợp đồng thấp hơn rất nhiều so 
với thực tế, thường chỉ bằng trên dưới 50% giá trị giao dịch thật, chỉ cao hơn một chút so 
với mức giá sàn do Nhà nước quy định để tính thuế, dẫn đến Nhà nước bị thất thu thuế và 
khó ngăn chặn hành vi “rửa tiền”.  

(3) Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Xây dựng chưa phối hợp để xây dựng “cơ sở dữ 
liệu về đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản” (Big Data) và Hiệp hội kỳ vọng tình 
trạng này sẽ được khắc phục dần khi Chính phủ ban hành Nghị định về thông tin và xây 
dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản và tích hợp vào cơ sở dữ 
liệu “Mã số định danh cá nhân”. 
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(4) Lực lượng môi giới cả nước có hơn 320.000 người nhưng đại đa số chưa chuyên 
nghiệp vì chỉ có khoảng 10% nhà môi giới có chứng chỉ hành nghề, mà chất lượng đào 
tạo vẫn là “ẩn số”. 

(5) Chất lượng hoạt động của không ít sàn giao dịch vẫn là “ẩn số” có phần nguyên 
nhân do quy định “quá dễ dãi” của Luật Kinh doanh bất động sản quy định chỉ cần có 02 
người có chứng chỉ hành nghề môi giới là có thể thành lập doanh nghiệp môi giới. Do vậy, 
các thông tin từ sàn giao dịch cũng không đầy đủ cả về số lượng giao dịch và giá cả giao 
dịch bất động sản (Luật Kinh doanh bất động sản 2014 không bắt buộc giao dịch bất động 
sản phải qua sàn giao dịch) và vẫn xảy ra tình trạng ghi giá giao dịch bất động sản trong hợp 
đồng thấp hơn giá trị thực. 

1.5)- Một số “bất cập, vướng mắc” về đơn vị tư vấn xác định giá đất:  
(1) Rất khó lựa chọn được đơn vị tư vấn xác định giá đất có năng lực và “phải độc 

lập, khách quan, trung thực” do Điều 28 Thông tư 36/2014/TT-BTNMT quy định Sở Tài 
nguyên Môi trường tổ chức đấu thầu để lựa chọn đơn vị tư vấn xác định “giá đất cụ 
thể” trên cơ sở kế hoạch định giá đất được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, mà việc lập 
kế hoạch định giá đất là “bất khả thi”,  không sát thực tế vì việc xác định “giá đất cụ thể” là 
theo nhu cầu của thị trường, chứ không theo kế hoạch của Nhà nước. 

(2) Kết quả công tác xác định “giá đất cụ thể” có thể bị “lệ thuộc” vào năng lực và 
tính “khách quan, trung thực” của đơn vị tư vấn xác định giá đất, mà nguyên nhân có phần 
do Khoản 4 Điều 115 Luật Đất đai 2013 quy định “giá đất do tư vấn xác định là một trong 
các căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, quyết định giá đất”. 

(3) Bên cạnh đó, Khoản 1 Điều 35 Thông tư 36/2014/TT-BTNMT quy định “Sở Tài 
nguyên Môi trường ký hợp đồng thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất” và dùng 
ngân sách nhà nước để thanh toán chi phí xác định “giá đất cụ thể”, nên dẫn đến đơn vị tư 
vấn đưa giá thấp nhất để được trúng thầu và sau khi trúng thầu có thể dẫn đến việc “làm 
tình làm tội”, “hành” chủ đầu tư dự án, hoặc “thỏa thuận cưa đôi, cưa ba” làm thiệt hại 
cho ngân sách nhà nước và làm “méo mó” thị trường.  

 (4) Hiệp hội nhận thấy, đơn vị tư vấn phát huy tốt chức năng và vai trò tư vấn trong 
công tác xây dựng, điều chỉnh “khung giá đất”, “bảng giá đất” vì công việc này không 
liên quan trực tiếp với các chủ đầu tư dự án. Nhưng nếu để đơn vị tư vấn tham gia thực 
hiện xác định “giá đất cụ thể” để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của doanh nghiệp 
thì không thật cần thiết vì trong trường hợp này, đơn vị tư vấn trở thành “bên có 
quyền” còn chủ đầu tư dự án là “bên yếu thế” và dễ phát sinh tiêu cực, nhũng nhiễu.  

1.6)- Một số “bất cập, vướng mắc” về thẩm định giá đất theo “phương pháp thặng 
dư” để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất các dự án bất động sản, nhà ở thương mại: 

Hiệp hội nhận thấy, khi thực hiện thẩm định giá đất theo “phương pháp thặng 
dư” để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất các dự án bất động sản, nhà ở thương mại thì các 
cơ quan nhà nước có xu hướng tính giảm “tổng chi phí ước tính” của dự án 
và tính tăng “tổng doanh thu phát triển giả định” của dự án bất động sản, nhưng chưa thực 
sự căn cứ vào quy định pháp luật và cũng chưa phù hợp thực tiễn, làm tăng giá trị tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất phải nộp, dẫn đến làm tăng chi phí đầu tư, làm tăng giá 
nhà mà người mua nhà phải gánh chịu, như sau: 

a. Xu hướng tính giảm “tổng chi phí ước tính”: 
(1) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thường chỉ khấu trừ khoảng trên dưới 25% chi 

phí bồi thường giải phóng mặt bằng thực tế mà doanh nghiệp đã trả cho người sử dụng 
đất. Do vậy, 75% chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng thực tế còn lại đã “bị xuất 
toán”, không được tính vào chi phí đầu tư, mà lại bị biến thành “lợi nhuận” (không phải 
là lợi nhuận thật của doanh nghiệp) và còn bị áp thuế thu nhập doanh nghiệp 20% (?!).   
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            (2) Cách tính chi phí đầu tư hạ tầng hiện nay khoảng 660.000 đồng/m2 theo Quyết 
định 66/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố là quá thấp so với chi 
phí thực tế của doanh nghiệp khoảng 1,9 triệu đồng/m2. 
            (3) Cách tính giá trị suất đầu tư xây dựng nhà chung cư cao tầng của thành 
phố hiện đang thấp hơn khoảng 10% so với suất đầu tư theo quy định của Bộ Xây dựng. 

b. Xu hướng tính tăng “tổng doanh thu phát triển giả định”: 
            (1) Cách tính hệ số sử dụng diện tích sàn kinh doanh căn hộ của Hội đồng thẩm 
định giá đất thành phố hiện nay bằng khoảng 80% tổng diện tích sàn xây dựng, trong lúc 
thực tế hệ số sử dụng diện tích sàn kinh doanh căn hộ chỉ vào khoảng 60-75% tổng diện 
tích sàn xây dựng tùy theo chung cư cao cấp, trung cấp hoặc bình dân. 

(2) Việc tính doanh thu bán nhà, diện tích kinh doanh khác thường cao hơn giá 
bán thực tế của chủ đầu tư. 

(3) Việc tính doanh thu bãi giữ xe gắn máy, bãi giữ xe ô-tô (phần không thuộc sở 
hữu của chủ đầu tư) vào doanh thu dự án là không hợp lý, vì đây là nguồn thu của Ban quản 
trị chung cư chứ không phải là nguồn thu của chủ đầu tư, như hiện nay tính doanh thu 
này trong 50 năm với công suất khai thác lên đến khoảng 80% (quá lý tưởng và phi thực 
tế).    
            (4) Cách tính giá cho thuê nhà, diện tích thương mại, dịch vụ hiện nay chưa phù 
hợp với thực tế và cao hơn rất nhiều so với thị trường. Hiện nay, doanh thu này được 
tính trong 50 năm với công suất khai thác lên đến khoảng 80% (quá lý tưởng và không thực 
tế). 
            Hiệp hội nhận thấy, các cách tính trên đây theo phương pháp thặng dư đều theo xu 
hướng làm tăng doanh thu dự án, làm giảm chi phí thực tế mà chủ đầu tư đã bỏ ra, dẫn đến 
xác định tiền sử dụng đất cao hơn, không phù hợp thực tế. 
            c. Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đang đề xuất thu tiền sử 
dụng đất bổ sung đối với phần diện tích hầm để xe vượt ngoài ranh khối đế xây dựng 
nhà chung cư và phần công trình xây dựng đường nội bộ, nhóm cây xanh thuộc khuôn 
viên đất xây dựng khu nhà chung cư, không phù hợp với các quy định pháp luật:   
            Hiệp hội nhận thấy, khi áp dụng “phương pháp thặng dư (…) đối với thửa đất có 
tiềm năng phát triển theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc được phép 
chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng cao nhất và tốt nhất bằng cách loại trừ tổng chi 
phí ước tính ra khỏi tổng doanh thu phát triển giả định” thì đã tính toàn bộ tổng chi phí đầu 
tư xây dựng và tổng doanh thu phát triển giả định, bao gồm cả phần diện tích hầm để xe 
vượt ngoài ranh khối đế xây dựng nhà chung cư và phần công trình xây dựng đường 
nội bộ, nhóm cây xanh thuộc khuôn viên đất xây dựng khu nhà chung cư, nên đề xuất trên 
đây của Sở Tài nguyên Môi trường là không phù hợp với các quy định pháp luật và thực 
tiễn. 
            2/- Một số ưu điểm của việc áp dụng “phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất” để 
tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự án bất động sản: 

2.1)- Quy định pháp luật về “phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất”: 
- Khoản 1 Điều 114 Luật Đất đai 2013 quy định: “1. Trong thời gian thực hiện bảng 

giá đất, khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất hoặc giá đất phổ biến trên thị trường có 
biến động thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp”. 

- Khoản 3 Điều 114 Luật Đất đai 2013 quy định: “3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 
định giá đất cụ thể (…) Việc xác định giá đất cụ thể phải (…) áp dụng phương pháp định 
giá đất phù hợp” theo quy định của Chính phủ. 
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- Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP quy định: “5. Phương pháp hệ số 
điều chỉnh giá đất là phương pháp định giá đất bằng cách sử dụng hệ số điều chỉnh giá 
đất nhân (x) với giá đất trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành”. 

- Điểm đ Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP quy định: “đ) Phương pháp 
hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng để định giá đất cho các trường hợp quy định tại 
Khoản 2 Điều 18 của Nghị định này”. 

- Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 18 Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định: “1. 
Căn cứ vào giá đất phổ biến trên thị trường, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và 
bảng giá đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, quyết định hệ số điều chỉnh giá đất để 
xác định giá đất cụ thể; 2. Giá đất cụ thể được xác định bằng phương pháp hệ số điều 
chỉnh giá đất quy định tại Khoản 5 Điều 4 của Nghị định này được áp dụng đối với các 
trường hợp sau đây: a) Các trường hợp quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 4 Điều 
114, Khoản 2 Điều 172 và Khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đai mà thửa đất hoặc khu 
đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với 
các thành phố trực thuộc Trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; 
dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại (…); b) Trường hợp quy định tại điểm đ Khoản 4 
Điều 114 của Luật Đất đai đối với dự án có các thửa đất liền kề nhau, có cùng mục đích sử 
dụng, khả năng sinh lợi và thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự nhau; 3. Hàng năm, Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng cho các trường hợp 
quy định tại điểm a Khoản 2 Điều này. Đối với trường hợp quy định tại điểm b Khoản 2 
Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng 
cho từng dự án tại thời điểm Nhà nước quyết định thu hồi đất”. 

2.2)- Ưu điểm của “phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất”: 
(1)  Hiệp hội nhận thấy việc xác định giá đất theo “phương pháp hệ số điều chỉnh giá 

đất”, theo đó cấp tỉnh ban hành “hệ số điều chỉnh giá đất” hàng năm để bảo đảm nguyên 
tắc “giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường” nên “hệ số điều chỉnh giá đất (x) 
với giá đất trong bảng giá đất” thực chất là “giá đất trong bảng giá đất” của năm đó, như 
ví dụ trên đây về giá đất đường Đồng Khởi trong Bảng giá đất 2020-2024 là 162 triệu 
đồng/m2, áp dụng “hệ số điều chỉnh giá đất” năm 2021 là 2,5 thì giá đất đường Đồng Khởi 
trong Bảng giá đất năm 2021 là 405 triệu đồng/m2. 

(2) “Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất” là “phương pháp định giá đất hàng 
loạt” được định lượng minh bạch thể hiện qua mức giá đất của từng loại đất trong “bảng 
giá đất” và được điều chỉnh bởi “hệ số điều chỉnh giá đất” hàng năm theo từng khu vực 
và theo từng vị trí của khu đất, thửa đất. 

(3) Công tác xác định “giá đất cụ thể” để tính tiền sử dụng đất theo“phương pháp hệ 
số điều chỉnh giá đất” hoàn toàn có thể do cơ quan quản lý đất đai và cơ quan tài chính cấp 
tỉnh thực hiện vì đã có căn cứ là “bảng giá đất”, “hệ số điều chỉnh giá đất” và cho kết quả 
rất nhanh, giảm thiểu tối đa các thủ tục, rút ngắn được thời gian làm thủ tục hành 
chính xuống chỉ còn khoảng 10-15 ngày làm việc, nên không cần phải “thuê tổ chức có 
chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể” đối với trường hợp 
này, bởi lẽ đơn vị tư vấn xác định giá đất đã được tham gia xây dựng, điều chỉnh bảng 
giá đất theo quy định tại Điều 115 Luật Đất đai 2013, kể cả trong trường hợp xác định “giá 
đất cụ thể” khi áp dụng các phương pháp so sánh trực tiếp; chiết trừ; thu nhập; thặng dư. 

(4) Góp phần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, loại trừ cơ 
chế “xin - cho”, nhũng nhiễu tiêu cực và bảo vệ được cán bộ. 

(5) Nhà đầu tư có thể tính trước được tổng mức đầu tư, có thể đánh giá được tính 
khả thi/không khả thi của dự án đầu tư để quyết định đầu tư hoặc chưa/không đầu tư. 
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2.3)- Cần xây dựng hoàn thiện “phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất” để có thể 
áp dụng theo đề xuất của Hội đồng thẩm định giá đất thành phố Hồ Chí Minh: 

(1) Điểm đ Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP quy định chỉ áp 
dụng “phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất” để định giá đất cho các trường hợp “thửa 
đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 30 tỷ 
đồng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền 
núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại”. 

Do vậy, khi Hội đồng thẩm định giá đất thành phố Hồ Chí Minh đề xuất áp 
dụng “để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với tất cả các khu đất, thửa đất (không 
phân biệt giá trị tính theo Bảng giá đất trên 30 tỷ đồng hay dưới 30 tỷ đồng), thay vì phải 
thực hiện thuê đơn vị tư vấn để xác định giá đất cụ thể theo các phương pháp thẩm định 
giá”, thì cần phải xem xét quyết định sửa đổi, bổ sung Điểm đ Khoản 2 Điều 5; Khoản 
1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP để được phép áp dụng “đối 
với tất cả các khu đất, thửa đất (không phân biệt giá trị tính theo Bảng giá đất trên 30 tỷ 
đồng hay dưới 30 tỷ đồng)” thuộc thẩm quyền của Chính phủ. 

(2) Hội đồng thẩm định giá đất thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Ủy ban nhân dân 
thành phố “kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ 
Chí Minh xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn 
Thành phố”. Nhưng, Hiệp hội nhận thấy việc “xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp 
với tình hình thực tiễn trên địa bàn Thành phố” đã được Khoản 1 Điều 18 Nghị định 
44/2014/NĐ-CP quy định thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. 

3/- Kiến nghị: 
Hiệp hội đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét chấp thuận đề xuất của Hội 

đồng thẩm định giá đất thành phố để báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa 
đổi, bổ sung điểm a Khoản 2 Điều 18 Nghị định 44/2014/NĐ-CP như sau: 

“2. Giá đất cụ thể được xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất quy định 
tại Khoản 5 Điều 4 của Nghị định này được áp dụng đối với các trường hợp sau đây:  

a) Các trường hợp quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 4 Điều 114, Khoản 2 
Điều 172 và Khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đai mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá 
trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc 
Trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với 
các tỉnh còn lại đối với tất cả các khu đất, thửa đất (không phân biệt giá trị tính theo bảng 
giá đất trên 30 tỷ đồng hay dưới 30 tỷ đồng); đối với trường hợp thuê đất thu tiền hàng năm 
mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo; giá khởi điểm để 
đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm”. 

Trân trọng kính chào! 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Hội đồng thẩm định giá đất TP; 
- Sở Tài nguyên Môi trường; 
  Sở Xây dựng; Sở Tài chính; 
  Sở Quy hoạch Kiến trúc;Cục Thuế; 
  Sở Kế hoạch Đầu tư; Sở Tư pháp;    
- Ban Chấp hành Hiệp hội; 
- Qúy vị Hội viên; 
- Lưu VP. 

 
TM. BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Lê Hoàng Châu 
ĐTDĐ: 090 381 1069 

Email: lehoangchau1954@gmail.com 
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