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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

Tổng cục Quản lý đất đai được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao trả 

lời Công văn số 1641/UBND-KT ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Quý Ủy 

ban xin ý kiến về giá trị lợi thế vị trí của thửa đất  được xác định trong giá trị 

tài sản bảo đảm khi thực hiện thu hồi nợ, Tổng cục Quản lý đất đai có ý kiến 

như sau:  

1. Tình hình sử dụng đất và nội dung xin ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn: 

Theo nội dung Công văn số 1641/UBND-KT: ngày 06 tháng 5 năm 2008, 

Công ty cổ phần Xi măng Lạng Sơn (nay là Công ty cổ phần Xi măng Hồng 

Phong) thế chấp quyền sở hữu tài sản gắn liền với khu đất có diện tích 4.634 m2 

đất thuê trả tiền hàng năm tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển tỉnh Lạng Sơn (nay là 

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam -BIDV Chi 

nhánh Lạng Sơn, sau đây gọi là BIDV Lạng Sơn) với giá trị thế chấp là 4,016 tỷ 

đồng. Năm 2017, BIDV Lạng Sơn và Công ty cổ phần Xi măng Hồng Phong 

định giá lại giá trị thế chấp là 10,170 tỷ đồng. Do không có khả năng trả 

nợ nên toàn bộ dư nợ vay của Công ty cổ phần Xi măng Hồng Phong 

chuyển thành nợ xấu với tổng dư nợ tại thời điểm ngày 24 tháng 4 năm 2020 

là 369,800 tỷ đồng. BIDV Lạng Sơn đã thuê đơn vị tư vấn định giá tài sản 

gắn liền với đất thuê và thống nhất xác định giá khởi điểm để đấu giá tài 

sản bảo đảm là 29,000 tỷ đồng; trong đó có lợi thế thương mại quyền thuê 

đất. Người trúng đấu giá tài sản là Công ty TNHH Đầu tư và quản lý khách 

sạn TNH-CCCD, giá trúng đấu giá là 29,100 tỷ đồng. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xin ý kiến về căn cứ, cơ sở pháp lý đối 

với việc Nhà nước thu hồi lợi thế do vị trí khu đất tạo ra khi bán tài sản trên 

đất đối với trường hợp nêu trên. 

2. Quy định của pháp luật về đất đai: 

Tại khoản 3 Điều 81 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (được 
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bổ sung tại khoản 53 Điều 2 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) quy định:“3. Việc xử lý quyền sử dụng đất khi xử lý tài sản bảo 

đảm gắn liền với đất thuê trả tiền hàng năm để thu hồi nợ được quy định như sau: 

a) Trường hợp người sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm đã thế chấp, 

đã bảo lãnh bằng tài sản gắn liền với đất theo quy định của Luật đất đai 

năm 2003 nếu không thực hiện được nghĩa vụ với bên nhận thế chấp, bên 

nhận bảo lãnh thì Nhà nước thu hồi đất của bên thế chấp, bên bảo lãnh bằng 

tài sản gắn liền với đất thuê hàng năm để cho người mua tài sản, người nhận 

chính tài sản bảo đảm thuê đất, trừ trường hợp có sự thỏa thuận khác. Người 

mua tài sản, người nhận chính tài sản bảo đảm tự thỏa thuận với bên thế 

chấp, bên bảo lãnh bằng tài sản gắn liền với đất thuê hàng năm về việc chi trả 

chi phí đầu tư vào đất còn lại đến thời điểm thu hồi đất. Trường hợp không tự 

thỏa thuận được thì các bên có liên quan có quyền khởi kiện tại Tòa án theo 

quy định của pháp luật; 

b) Người mua tài sản, người nhận chính tài sản bảo đảm được Nhà 

nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ 

thể và phải sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định. Trường hợp có nhu 

cầu chuyển mục đích sử dụng đất thì phải thực hiện thủ tục theo quy định của 

Luật đất đai và quy định của Nghị định này; 

c) Người mua tài sản phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại 

khoản 2 Điều 189 của Luật đất đai.” 

Tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất đã quy định giá đất cụ thể được 

sử dụng để làm căn cứ tính tiền thuê đất đối với trường hợp mua tài sản gắn liền 

với đất thuê trả tiền hàng năm quy định tại khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đai. 

Tại điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP quy định 

khi xác định giá đất cụ thể phải “Điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin về 

thửa đất, giá đất thị trường; áp dụng phương pháp định giá đất”; trong đó có 

thông tin về vị trí thửa đất cần định giá để phân tích, so sánh, điều chỉnh mức 

giá do các yếu tố khác biệt của các thửa đất so sánh với thửa đất cần định giá 

theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 

năm 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. 

3. Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp BIDV Lạng Sơn xử lý tài sản bảo 

đảm gắn liền với đất thuê trả tiền hàng năm để thu hồi nợ của Công ty cổ phần Xi 
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măng Hồng Phong thì Nhà nước thu hồi đất của Công ty cổ phần Xi măng Hồng 

Phong để tiếp tục cho Công ty TNHH Đầu tư và quản lý khách sạn TNH-CCCD 

(người đã trúng đấu giá tài sản bảo đảm) thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn 

lại theo giá đất cụ thể; Công ty TNHH Đầu tư và quản lý khách sạn TNH-CCCD 

phải sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định.  

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT, yếu tố vị trí 

của thửa đất có tài sản nêu trên phải được xem xét, phân tích khi xác định 

giá đất để tính tiền thuê đất đối với Công ty TNHH Đầu tư và quản lý khách 

sạn TNH-CCCD. 

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Quản lý đất đai để Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn biết, thực hiện theo quy định của pháp luật./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Lê Minh Ngân (để báo cáo); 

- TCT Lê Thanh Khuyến (để báo cáo); 

- Sở TNMT tỉnh Lạng Sơn; 

- Lưu: VT, VP (TH), CKTPTQĐ. 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 
Đào Trung Chính 
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