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      Kính gửi:  

  - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng; 

  - Cục thuế thành phố;  

  - Sở Xây dựng; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

- Ban Quản lý KCN Cao và các khu công nghiệp; 

- UBND các quận, huyện; 

    - Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng.  

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố liên quan đến xây dựng hệ  

số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; căn cứ quy định  

của Luật Đấu thầu, Sở Tài chính đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói  

thầu Thuê tư vấn khảo sát giá đất phổ biến trên thị trường trên địa bàn thành phố  

Đà Nẵng để xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trong năm 2022 theo quy  

định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của  

Chính phủ. 

Trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát giá đất thị trường thành phố Đà Nẵng  

của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng tại Chứng thư 

số 04/HSĐC-ĐN ngày 03/12/2021 (kết quả điều tra, khảo sát giá đất thị trường đơn 

vị tư vấn đã lấy ý kiến của UBND các quận, huyện thống nhất); căn cứ Bảng giá 

các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024 quy định tại 

Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 và Quyết định số 07/2021/QĐ-

UBND ngày 27/3/2021 của UBND thành phố; Sở Tài chính tổng hợp một số nội 

dung liên quan đến việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng như sau: 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ VIỆC XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH HỆ SỐ 

ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 

14/11/2017 của Chính phủ thì hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

ban hành hàng năm. 

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 

76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 và Điểm d Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 

77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 thì hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất 

tính thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất do Sở Tài chính chủ trì xác định theo từng 
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khu vực, tuyến đường, vị trí tương ứng với từng mục đích sử dụng đất phù hợp với 

thị trường và điều kiện phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, trình Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh ban hành hàng năm sau khi có ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân 

dân cùng cấp. 

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT 

Việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng trong các trường hợp sau: 

1. Xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất đối với 

trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị 

dưới 30 tỷ đồng (tính theo giá đất tại Bảng giá đất do Uỷ ban nhân dân thành phố 

ban hành tại thời điểm xác định giá đất cụ thể, sau đây gọi tắt là Bảng giá đất) để 

xác định tiền sử dụng đất trong các trường hợp: 

a) Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua 

hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất;  

b) Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 

không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (trừ trường hợp giao đất tái 

định cư mà giá đất đền bù không tính hệ số điều chỉnh giá đất bồi thường);  

c) Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức;  

2. Xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất đối với 

thửa đất hoặc khu đất mà diện tích tính thu tiền thuê đất có giá trị dưới 30 tỷ đồng 

(tính theo giá đất tại Bảng giá đất) để xác định đơn giá thuê đất trong các trường 

hợp sau: 

a) Đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với trường hợp thuê đất sử 

dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản khai thác khoáng 

sản theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP; 

b) Đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua 

hình thức đấu giá;  

c) Đơn giá thuê đất khi chuyển từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang 

thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại Khoản 2 

Điều 172 Luật Đất đai; 

d) Đơn giá thuê đất khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê 

theo quy định tại Khoản 3 Điều 189 Luật Đất đai;  

đ) Đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm khi cổ phần hóa doanh nghiệp 

nhà nước;  

3. Xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất để làm 

giá khởi điểm đấu giá: 

a) Quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho 

thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà thửa đất hoặc khu đất 
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của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng theo quy 

định tại Khoản 1 Điều 2 và Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP và 

Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP; 

b) Quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất 

hàng năm theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP, Khoản 

4 Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 

123/2017/NĐ-CP. 

4. Xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất để xác 

định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định tiếp theo đối 

với thửa đất hoặc khu đất được Nhà nước cho thuê sử dụng vào mục đích kinh 

doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản có giá trị (tính theo 

giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 

Nghị định số 123/2017/NĐ-CP. 

5. Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm (không bao gồm 

trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất 

động sản, khai thác khoáng sản) theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 

123/2017/NĐ-CP. 

6. Xác định đơn giá thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế 

được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp để sản xuất hoặc thực hiện dự án đầu tư 

sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản. 

7. Xác định đơn giá thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, 

vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá 

nhân. 

8. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

Các trường hợp trên thì giá đất phải được xác định sát với giá phổ biến thị 

trường để đảm bảo thu đúng, thu đủ tiền sử dụng đất, cho thuê đất vào ngân sách 

nhà nước, tránh thất thu ngân sách. Do đó đối với các trường hợp này cần thiết 

phải áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cho sát với giá phổ biến 

thị trường. 

III. HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2022 

1. Giá đất tại Bảng giá đất 

Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024 

được UBND thành phố ban hành tại Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 

07/4/2020 và Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 27/3/2021. 

2. Giá đất phổ biến thị trường  

Qua kết quả điều tra, khảo sát giá đất phổ biến thị trường của đơn vị tư vấn 

để làm cơ sở xác định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng cho năm 2022 thì giá đất 

phổ biến thị trường khảo sát hiện nay cơ bản không có biến động nhiều so với giá 

đất phổ biến thị trường xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021; chỉ có một số 

ít tuyến đường các quận, huyện đề nghị điều chỉnh tăng, giảm để tương đồng với 
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các tuyến đường lân cận trong khu vực (08 tuyến đường tăng, 46 tuyến đường 

giảm). 

3. Hệ số điều chỉnh giá đất  

Căn cứ Khoản 1, Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ, thì hệ số điều chỉnh giá đất được xác định theo công thức:  

Hệ số điều chỉnh   

giá đất 
= 

Giá đất phổ biến thị trường 

Giá đất tại Bảng giá đất 

Trong đó:  

- Giá đất phổ biến thị trường do Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ 

tài chính Đà Nẵng điều tra, khảo sát tại thời điểm quý 4/2021.  

- Giá đất tại Bảng giá đất: theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 

07/4/2020 và Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 27/3/2021.  

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

được xác định cụ thể tại các phụ lục I, II, III, IV, V kèm theo. 

Do giá đất phổ biến thị trường do đơn vị tư vấn khảo sát không có biến 

động nhiều so với giá đất phổ biến thị trường xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất 

năm 2021, nên hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 cơ bản tương đương Bảng hệ số 

điều chỉnh giá đất năm 2021 tại Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 

26/3/2021 và Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 21/9/2021. Tuy nhiên, theo 

biên bản làm việc giữa đơn vị tư vấn và các quận, huyện thì có một số tuyến 

đường đề nghị điều chỉnh tăng, giảm hệ số để tương đồng với các tuyến đường lân 

cận trong khu vực. Cụ thể 54 vị trí, tuyến đường tăng, giảm như sau: 

- Đối với đất ở đô thị (04 tuyến đường tăng; 43 tuyến đường giảm): 

+ Các tuyến đường tăng 10%: 03 vị trí, tuyến đường 

+ Các tuyến đường tăng 20%: 01 vị trí, tuyến đường 

+ Các tuyến đường giảm 10%: 17 vị trí, tuyến đường 

+ Các tuyến đường giảm 20%: 25 vị trí, tuyến đường. 

+ Các tuyến đường giảm 30%: 01 vị trí, tuyến đường 

- Đối với đất ở nông thôn (04 tuyến đường tăng; 03 tuyến đường giảm): 

+ Các tuyến đường tăng 10%: 02 vị trí, tuyến đường 

+ Các tuyến đường tăng 20%: 02 vị trí, tuyến đường 

+ Các tuyến đường giảm 10%: 02 vị trí, tuyến đường 

+ Các tuyến đường giảm 20%: 01 vị trí, tuyến đường. 

Qua rà soát các tuyến đường tăng, giảm theo báo cáo của đơn vị tư vấn, Sở 

Tài chính có ý kiến cụ thể tại phụ lục VI, VII (kèm theo); đề nghị UBND các 
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quận, huyện tham gia và có ý kiến phản hồi để tổng hợp báo cáo UBND thành phố 

xem xét, quyết định.  

IV. TỔNG QUAN VỀ HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2022 

1. Đối với vị trí, tuyến đường tại đô thị 

a) Đối với vị trí 1 đất đô thị đã được đặt tên có hệ số điều chỉnh giá đất từ 

1,0 đến 2,9; trong đó: 

- Hệ số điều chỉnh giá đất phần lớn từ 1,0 đến 1,2. 

 - Hệ số điều chỉnh giá đất từ 1,3 đến 2,9 có một số ít tuyến đường (Trong đó 

các tuyến đường có hệ số cao từ 1,6 đến 2,9 do bị khống chế mức giá tối đa theo 

khung giá đất của Chính phủ).  

b) Đối với đất đô thị tại các vị trí 2 đến vị trí 5 (đường kiệt) có hệ số điều 

chỉnh giá đất từ 1,0 đến 1,2.  

Như vậy, hệ số điều chỉnh giá đất phần lớn từ 1,0 đến 1,2.     

2. Đối với các vị trí, tuyến đường nông thôn (thuộc địa bàn các xã huyện 

Hòa Vang); các tuyến đường chưa đặt tên trong các khu dân cư mới 

Hệ số điều chỉnh giá đất từ 1,0 đến 1,2.  

3. Đối với các tuyến đường trong Khu công nghệ cao 

Hệ số điều chỉnh giá đất là 1,0. 

4. Đối với các loại đất nông nghiệp 

Hệ số điều chỉnh giá đất là 1,0. 

V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 

1. Việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm nhằm mục đích làm cho 

việc xác định giá đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất được phù hợp với 

giá đất phổ biến thị trường hàng năm, góp phần chống thất thu ngân sách trong 

việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. 

2. Hệ số điều chỉnh giá đất không áp dụng cho các trường hợp thu tiền sử 

dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở trong hạn mức; tính lệ phí 

trước bạ, thuế thu nhập trong trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, thuế sử dụng 

đất phi nông nghiệp nên sẽ không có tác động nhiều trong việc thực hiện nghĩa vụ 

tài chính của các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân trong các trường hợp nêu trên. 

Để có cơ sở thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định; căn cứ quy định 

tại Điều 10 Nghị định 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 quy phạm pháp luật; 

Sở Tài chính kính gửi dự thảo Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng (kèm theo) đến Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố 

Đà Nẵng, UBND các quận, huyện và các cơ quan liên quan để lấy ý kiến góp ý. 
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Đồng thời, đề nghị Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng đăng tải dự thảo để 

lấy ý kiến của người dân và các tổ chức có liên quan. 

Nhằm kịp thời ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 để thực 

hiện đảm bảo quy định và phù hợp với Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 

quy định tại Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 và Quyết định số 

07/2021/QĐ-UBND ngày 27/3/2021; Sở Tài chính kính đề nghị các cơ quan, đơn 

vị, địa phương phối hợp rà soát có ý kiến tham gia và gửi về Sở Tài chính trước 

ngày 14/12/2021 để tổng hợp hoàn chỉnh, báo cáo UBND thành phố theo quy 

định./. 

Nơi nhận:             KT. GIÁM ĐỐC  

- Như trên;        PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND TP (để b/c); 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Lưu: VT, VBĐT, GCS.      
 

 

                            Trần Thủ  
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