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SỞ XÂY DỰNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số:        /BC-SXD              Lạng Sơn, ngày      tháng 5  năm 2020 

BÁO CÁO 

Về việc xây dựng phương án xác định giá trị dự kiến tiền sử dụng đất  

trong hồ sơ mời thầu lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện  

dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Quyết định số 2283/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn năm 2019 (Khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng, xã Mai Pha, thành phố 

Lạng Sơn); theo đó, trích dẫn: “Giao Sở Xây dựng là bên mời thầu có trách 

nhiệm triển khai thực hiện các công việc tiếp theo để tổ chức lựa chọn nhà đầu 

tư thực hiện dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 

17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu 

thầu về lựa chọn nhà đầu tư; chủ động phối hợp với các Sở, ngành có liên quan 

để hoàn thiện thủ tục, điều kiện pháp lý theo quy định hiện hành về quản lý đầu 

tư, xây dựng, đất đai, quy định khác có liên quan trước khi tổ chức đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư”; Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn năm 2019 (Khu hành chính - đô thị thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao 

Lộc), trong đó, trích dẫn: “Giao Sở Xây dựng là bên mời thầu có trách nhiệm 

triển khai thực hiện các công việc tiếp theo để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà đầu tư; chủ động phối hợp với các Sở, ngành có liên quan để hoàn 

thiện thủ tục, điều kiện pháp lý theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư, xây 

dựng, đất đai, quy định khác có liên quan trước khi tổ chức đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tư”. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh về 

kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu ở mới sinh thái sông Kỳ 

cùng, thành phố Lạng Sơn và dự án Khu hành chính đô thị- thị trấn Đồng Đăng, 

huyện Cao Lộc; theo đó, Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà đầu 

tư thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành. Tuy nhiên, căn cứ quy 

định của Chính phủ về pháp Luật đấu thầu mới được ban hành, Sở Xây dựng 

báo cáo UBND tỉnh với nội dung như sau: 

 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư đến nay 

đã thực hiện được 05 năm, trong thời gian vừa qua thực hiện Nghị định số 

30/2015/NĐ-CP của Chính phủ còn có một số khó khăn vướng mắc trong việc 
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triển khai thực hiện Nghị định, cụ thể như: Giá trị nộp ngân sách Nhà nước tối 

thiểu (m3); quy định về giao đất, thuê đất... đối với dự án đầu tư; 

Ngày 28/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2020/NĐ-CP 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, 

thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 và có hiệu lực thi hành từ 

ngày 20/04/2020. 

Căn cứ Điểm g, Khoản 2, Điều 47 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 

28/02/2020 của Chính phủ quy định về lập hồ sơ mời thầu; trích dẫn qui định 

như sau: 

“g) Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự kiến do bên mời thầu xác định trên 

cơ sở lựa chọn phương pháp định giá đất phù hợp nhất và thông số đầu vào 

hoặc cách thức xác định thông số đầu vào tương ứng với phương pháp định giá 

đất. 

Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhà đầu tư trúng thầu phải nộp được xác 

định tại thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất theo quy định của 

pháp luật về đất đai;” 

Theo đó, hồ sơ mời thầu các dự án cần bổ sung thêm mục dự kiến Tiền sử 

dụng đất, tiền thuê đất. Do vậy sau khi nghiên cứu các qui định liên quan, tham 

khảo thông tin và cách làm tại các địa phương khác đã thực hiện các dự án lớn 

cần phải xác định được tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Sở Xây dựng báo cáo 

UBND tỉnh nội dung như sau: 

1. Căn cứ pháp lý, văn bản tham khảo thực hiện 

- Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;   

- Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

- Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu Thầu về lựa chọn nhà đầu 

tư; 

- Thông tư số 36/2014/NĐ-CP ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc 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; 

- Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh về 

việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

- Biên bản cuộc họp ngày 11/5/2020 về việc xem xét phương pháp tính 

tiền sử dụng đất phù hợp áp dụng cho các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh 

Lạng giữa Sở Xây dựng và các cơ quan (KH&ĐT; TN&MT; TC; UBND thành 

phố; UBND huyện Hữu Lũng). 

 2. Phương án đề xuất để xác định giá trị dự kiến tiền sử dụng đất 

trong hồ sơ mời thầu 

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định chi 

tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ 
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thể và tư vấn xác định giá đất, quy định gồm 05 phương pháp định giá đất như 

sau: 

- Phương pháp so sánh trực tiếp: Áp dụng để định giá đất khi trên thị 

trường có các thửa đất so sánh đã chuyển nhượng trên thị trường, trúng đấu giá 

quyền sử dụng đất. 

- Phương pháp chiết trừ: Áp dụng để định giá đối với thửa đất có tài sản 

gắn liền với đất trong trường hợp có đủ số liệu về giá các bất động sản (gồm đất 

và tài sản gắn liền với đất) tương tự với thửa đất cần định giá đã chuyển nhượng 

trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất. 

- Phương pháp thu nhập: Áp dụng để định giá đối với thửa đất xác định 

được các khoản thu nhập, chi phí từ việc sử dụng đất. 

- Phương pháp thặng dư: Áp dụng để định giá đối với thửa đất có tiềm 

năng phát triển do thay đổi quy hoạch hoặc chuyển mục đích sử dụng đất khi 

xác định được tổng doanh thu phát triển giả định và tổng chi phí ước tính 

- Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất: Áp dụng để định giá đất cho 

các trường hợp quy định tại các Điểm a, b, с 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 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. 

3. Đánh giá nhận xét 

Tại cuộc họp ngày 11/05/2020, các thành phần tham dự có ý kiến, việc 

tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong hồ sơ mời thầu là giá trị dự kiến, do vậy 

có thể áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất đối với 02 dự án Khu ở 

mới sinh thái sông Kỳ cùng, thành phố Lạng Sơn và dự án Khu hành chính đô 

thị- thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc trên cơ sở các khu đất đã bán đấu giá sẽ 

được áp dụng hệ số trên từng khu vực theo Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND 

ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính 

thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tuy 

nhiên sau khi nghiên cứu Sở Xây dựng nhận thấy như sau: 

Theo quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về hướng dẫn xác định giá đất thì có 05 phương pháp xác định 

giá đất. Trên thực tế, mỗi địa phương áp dụng một phương pháp xác định giá đất 

khác nhau hoặc khi áp dụng cùng một phương pháp nhưng hiểu khác nhau dẫn 

đến xác định số tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách là khác nhau, thậm chí tại 

cùng một địa phương còn có chênh lệch lớn về giá trị khu đất khi áp dụng các 

phương pháp khác nhau dẫn đến thất thoát ngân sách. 

Bên cạnh đó, việc áp dụng phương pháp xác định giá đất không phù hợp 

tại nhiều địa phương còn có nhiều sai sót, hạn chế gây thất thoát như áp dụng sai 
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thời điểm, không kịp thời xác định nghĩa vụ tài chính hoặc điều chỉnh lại đơn giá 

tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định; thay đổi mục đích sử dụng đất 

làm tăng giá trị tiền sử dụng đất nhưng chưa kiểm tra, rà soát để xác định nghĩa 

vụ tài chính bổ sung của chủ đầu tư; xác định tiền bồi thường được khấu trừ vào 

tiền sử dụng đất phải nộp còn sai sót… 

Ngoài ra, việc quy định tại mục 4, Điều 3 của Thông tư trong thực tế là 

không phù hợp với trường hợp các dự án giao đất ở các địa bàn ngoại thành, địa 

thế khó khăn, không có nhiều lựa chọn các tài sản tương đồng để so sánh dẫn 

đến mức giá của các tài sản so sánh có sự chênh lệch lớn, không đảm bảo điều 

kiện so sánh. 

4. Nội dung kiến nghị  

 Từ kết quả xác định nêu trên, để việc tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 

trong hồ sơ mời thầu có giá trị dự kiến sát với dự báo thực tế về sử dụng đất đai, 

đồng thời đáp ứng việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Xây dựng kiến 

nghị UBND tỉnh như sau:  

- Giao cơ quan chuyên môn theo quy định của Luật Đất đai thực hiện xác 

định giá trị dự kiến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với 02 dự án: Khu ở mới 

sinh thái sông Kỳ cùng, thành phố Lạng Sơn và dự án Khu hành chính đô thị- thị 

trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc trong tháng 5/2020;  

- Giá trị dự kiến về tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sẽ là cơ sở để bên 

mời thầu (Sở Xây dựng) thực hiện trong công tác lựa chọn Nhà đầu tư theo quy 

định.  

Sở Xây dựng kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.  

 
     KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận:                                                                                                    PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như K.gửi;   
- Các Sở: TC, KH&ĐT, TN&MT;   
- Lãnh đạo Sở;   
- Các phòng CM;   
- Lưu: VT, QHKT&PTĐT.   

Nguyễn Duy Đông 
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