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TỜ TRÌNH 

Về việc xin phê duyệt Hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất tính thu tiền sử dụng 

đất đối với ông Nguyễn Xuân Bắc và bà Trương Thị Chín, trú tại số 135, đường 

Lê Lai, khối 15, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn 

  

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Ngày 27/02/2018, Sở Tài chính nhận được Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 

13/02/2018 của UBND thành phố về việc xin phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất 

và thu tiền sử dụng đất đối với ông Nguyễn Xuân Bắc và bà Trương Thị Chín tại 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ các văn bản, chế độ quy định hiện hành; Trên cơ sở nội dung thống nhất 

tại cuộc họp ngày 21/3/2018 do Sở Tài chính chủ trì cùng với Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Cục Thuế tỉnh, UBND thành phố Lạng Sơn; Sở Tài chính trình UBND 

tỉnh hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất tính thu tiền sử dụng đất theo các nội 

dung cụ thể như sau: 

I. Các căn cứ áp dụng thực hiện: 

1. Luật Đất đai năm 2013; 

2. Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử 

dụng đất: 

- Tại khoản 2 Điều 4, mục I, chương II có quy định: 

“2. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 

không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất phải nộp được xác định 

theo công thức sau: 

Tiền sử 

dụng đất 

phải nộp 

= 

Giá đất tính thu 

tiền sử dụng 

đất theo mục 

đích sử dụng 

đất 
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Diện tích đất 

phải nộp tiền 

sử dụng đất 

- 

Tiền sử dụng 

đất được giảm 

theo quy định 

tại Điều 12 

Nghị định này 

(nếu có) 
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Tiền bồi thường, 

giải phóng mặt 

bằng được trừ 

vào tiền sử dụng 
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Trong đó: 

a) Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất là diện tích đất có thu tiền sử dụng đất ghi trên 

quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

b) Giá đất tính thu tiền sử dụng đất được xác định theo quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 

3 Điều 3 Nghị định này. 



c) Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất là tiền bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo 

phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà nhà đầu tư đã tự nguyện 

ứng cho Nhà nước” 

 - Tại Điểm c, Khoản 3 Điều 3 có quy định: 

“c) Giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng đối 

với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất 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 áp dụng để xác định tiền sử dụng đất trong các trường hợp:… 

- Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền 

sử dụng đất;… 

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 này” 

3. Tại khoản 1, 2 Điều 3, mục I, chương II Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 

của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 

của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất có quy định: 

“1. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 

không thông qua hình thức đấu giá thì tiền sử dụng đất phải nộp được xác định bằng giá 

đất tính thu tiền sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất được giao tại thời điểm có quyết 

định giao đất nhân (x) với diện tích phải nộp tiền sử dụng đất, trong đó: 

1.1. Về giá đất tính thu tiền sử dụng đất:… 

b) Trường hợp được Nhà nước giao đất mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất 

hoặc khu đất 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 thì giá đất tính thu tiền sử dụng đất được xác định 

bằng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại Bảng giá đất nhân (x) với hệ số 

điều chỉnh giá đất. 

1.2. Diện tích tính thu tiền sử dụng đất là diện tích đất có thu tiền sử dụng đất được ghi tại 

quyết định giao đất. 

2. Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất do S  Tài chính 

chủ trì xác định theo từng 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 xin ý kiến của Thường trực 

Hội đồng nhân dân cùng cấp. 

Trường hợp tại một số vị trí đất thực hiện dự án trong cùng một khu vực, tuyến đường có 

hệ số sử dụng đất (mật độ xây dựng, chiều cao của công trình) khác với mức bình quân 

chung của khu vực, tuyến đường thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hệ số điều chỉnh 

giá đất cao hơn hoặc thấp hơn mức bình quân chung để tính thu tiền sử dụng đất đối với 

các trường hợp này và quy định cụ thể trong Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất 

của địa phương”. 

4. Tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND 

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

thuê đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, quy định: “4. Các trường hợp còn lại khi 

tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giao S  Tài chính chủ trì, phối hợp với S  Tài nguyên 

và Môi trường, Cục thuế và các cơ quan có liên quan tổ chức xác định hệ số điều chỉnh giá 

đất theo từng dự án cụ thể, việc xác định hệ số điều chỉnh giá đất phải đảm bảo bằng hoặc 

lớn hơn hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 1, Quyết định này”. 

5. Quyết định 29/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của UBND tỉnh Ban hành giá các loại 

đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 05/12/2015 của 



UBND tỉnh Ban hành bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 

50/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá đất điều chỉnh 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của 

UBND tỉnh Ban hành Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (lần 3). 

6. Công văn số 221/HD-STC ngày 02/02/2018 của Sở Tài chính V/v Hướng dẫn trình tự 

thủ tục thực hiện xác định hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Khoản 4, Điều 1 Quyết 

định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

7. Quyết định số 4877/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND thành phố về việc 

giao đất, thu tiền sử dụng đất cho ông Nguyễn Xuân Bắc và bà Trương thị Chín, 

trú tại số 135, đường Lê Lai, khối 15, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng 

Sơn. 

8. Biên bản họp thống nhất xác định Hệ số điều chỉnh giá đất và thu tiền sử dụng 

đất của UBND thành phố Lạng Sơn. 

II. Nội dung phương án 

1. Loại đất, vị trí, hiện trạng, diện tích khu đất 

a) Loại đất: Đất ở tại đô thị. 

b) Vị trí: Khu đất nằm tại vị trí 2 đường Lý Thái Tổ, đoạn từ phía Đông cầu Đông Kinh 

đến đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. Vị trí, ranh giới khu đất 

thuộc thửa đất số 186.1, Tờ bản đồ số 27, được xác định theo trích lục bản đồ địa chính do 

chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Lạng Sơn lập và xác nhận ngày 28/7/2017; 

Khu đất có các mặt tiếp giáp như sau: 

- Phía Bắc giáp nhà đất của ông Nguyễn Xuân Bắc, theo đường gấp khúc, dài 7,08m + 

11,46m + 1,5m; 

- Phía Nam giáp nhà đất của ông Nguyễn Xuân Bắc theo đường gãy khúc dài 1,09m+ 

2,32m +2,31m +2,65m; 

- Phía Đông giáp đường ngõ, dài 1,56m; 

- Phía Tây giáp rào Công an phòng cháy chữa cháy, dài 13,36m. 

c) Diện tích khu đất: 28,0m
2 

( thuộc Vị trí 2). 

d) Nguồn gốc khu đất: Khu đất này trước đây là đất của bà Hoàng Thị Thông quản lý, sử 

dụng. Bà Hoàng thị Thông chuyển nhượng đất cho ông Nguyễn Văn Sản phía bên ngoài 

giữa hai gia đình có thỏa thuận để 01 lối đi khoảng 1,8m rộng đi qua phía Nam và phía Tây 

phần đất chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Sản để đi vào phần đất còn lại của bà 

Hoàng Thị Thông. Năm 2016 bà Hoàng Thị Thông chuyển nhượng khu đất của bà cho ông 

Nguyễn Văn Sản, diện tích là 29,5 m
2 

và chuyển phần đất còn lại cho ông Triệu Văn Lỷ, 

Sau khi nhận chuyển nhượng ông Lỷ đã tự thỏa thuận làm đường đi riêng nên phần diện 

tích đường này không còn gia đình nào sử dụng để đi lại; Ông Nguyễn Văn Sản đã chuyển 

nhượng toàn bộ nhà, đất cho ông Nguyễn Xuân Bắc và bà Trương Thị Chín. Do vậy phần 

diện tích đất trước đây làm ngõ không còn gia đình nào có nhu cầu sử dụng và tiếp giáp 

với khu đất của ông Nguyễn Xuân Bắc và bà Trương Thị Chín, nên ông Nguyễn Xuân Bắc 

và bà Trương Thị Chín có đơn xin giao đất phần diện tích đất ngõ không sử dụng này.   

II. Hệ số điều chỉnh giá đất và phương án thu tiền sử dụng đất 

1. Hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất tính thu tiền sử dụng đất UBND thành phố trình 

- Giá đất ở quy định hiện hành của UBND tỉnh quy định vị trí 2: 6.000.000 đồng/m
2
 x 

0,8[1] =4.800.000 đồng/m
2
. 

http://www.newacc.com.vn/tc/node/4412#_ftn1


- Hệ số điều chỉnh giá đất K = 1,8; 

- Giá thu tiền sử dụng đất: 8.640.000đồng/m
2
; 

- Tiền sử dụng đất phải nộp: 28m
2
 x 8.640.000 đồng/m

2
 = 241.920.000 đồng (Hai trăm bốn 

mươi một triệu, chín trăm hai mươi nghìn đồng ) 

2.  Hệ số điều chỉnh giá đất được UBND tỉnh ban hành. 

- Tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh 

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

2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính 

thu tiền sử dụng đất 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: Hệ số điều chỉnh 

giá đất thuộc địa bàn thành phố, đường loại I: K=1,8. 

3. Giá trị khu đất tính theo Bảng giá đất UBND tỉnh quy định 

- Giá đất quy định tại Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của UBND 

nhóm vị trí 2 đường Lý Thái Tổ, đoạn từ phía Đông cầu Đông kinh đến đường Bà Triệu là: 

6.000.000 đồng/m
2
. 

- Hệ số xác định giá đất đối với đất ở nằm trong ngõ có chiều rộng <2m K=0,8, quy định 

tại Điểm b, Khoản 2 Điều 4 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của 

UBND tỉnh 

Vậy giá đất xác định theo quy định là: Vị trí 2: 6.000.000 đ/m
2
 x 0,8 = 4.800.000 đ/m

2
. 

- Giá trị khu đất: 28m
2
 x 4.800.000 đồng/m

2
 = 134.400.000 đồng (một trăm ba mươi bốn 

triệu, bốn trăm nghìn đồng). 

4. Hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất tính thu tiền sử dụng đất trình UBND tỉnh phê 

duyệt. 

Qua xem xét vị trí lợi thế của khu đất giao đất có thu tiền sử dụng đất thì khu đất của ông 

Nguyễn Xuân Bắc và bà Trương Thị Chín nằm trong ngõ nhỏ không có lợi thế kinh doanh, 

chỉ phù hợp với mục đích là để ở. Sau khi xem xét phân tích các lợi thế, vị trí của thửa đất 

đồng thời xem xét liên quan đến hệ số K đã được UBND tỉnh phê duyệt khi xác định tính 

thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố, giá đất cụ thể BT, HT GPMB và thực tế vị trí 

khu đất;...  Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt Hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất 

tính thu tiền sử dụng đất đối với ông Nguyễn Xuân Bắc và bà Trương Thị Chín, cụ thể như 

sau: 

- Vị trí  khu đất: Vị trí 2 đường Lý Thái Tổ (đoạn từ phía Đông cầu Đông Kinh đến đường 

Bà Triệu), phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. Vị trí, ranh giới khu đất thuộc thửa 

đất số 186.1, Tờ bản đồ số 27, được xác định theo trích lục bản đồ địa chính do Chi nhánh 

văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Lạng Sơn lập và xác nhận ngày 28/7/2017. 

- Giá đất ở quy định hiện hành của tỉnh: Vị trí 2: 4.800.000đ/m
2
. 

- Hệ số điều chỉnh giá đất tính giao đất có thu tiền sử dụng đất:  K= 1,8; 

- Giá đất tính thu tiền sử dụng đất là: Vị trí 2: 8.640.000 đồng/m
2
. 

5. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan: 

5.1. UBND thành phố Lạng Sơn thực hiện thu tiền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Xuân Bắc và bà Trương Thị Chín theo quy định. 

5.2. Ông Nguyễn Xuân Bắc và bà Trương Thị Chín có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất 

vào NSNN theo Thông báo của cơ quan Thuế. 

Kính trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt./. 
  KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:                                    

- Như trên;       

- Sở TN&MT; 

- Cục Thuế tỉnh; 
- UBND thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  
  
  
  
  
  



- C, PCVP Sở; Phòng TH&TK; Tổ CTQĐ 33; 

- Lưu: VT, QLG&CS.                                                                   

                                                                                                

Ngô Mai Hương 

                                                                                                   
  

                                                                
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

Số:          /QĐ-UBND 

(Dự thảo) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Lạng Sơn, ngày       tháng        năm 2017 

  

  

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất tính thu tiền sử dụng đất đối với 

ông Nguyễn Xuân Bắc và bà Trương Thị Chín, trú tại số 135, đường Lê Lai, khối 

15, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền 

sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng 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  Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số 

điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền 

sử dụng đất; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số ....../TTr-STC ngày ....../...../2018, 

                                         QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất tính thu tiền sử dụng đất 

đối với ông Nguyễn Xuân Bắc và bà Trương Thị Chín, trú tại số 135, đường Lê 

Lai, khối 15, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn , cụ thể như sau: 
- Vị trí  khu đất: Vị trí 2 đường Lý Thái Tổ, đoạn từ từ phía Đông cầu Đông Kinh đến 

đường Bà Triệu), phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. Vị trí, ranh giới khu đất  thuộc 

thửa đất số 186.1, Tờ bản đồ số 27, được xác định theo trích lục bản đồ địa chính do chi 

nhánh văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Lạng Sơn lập và xác nhận ngày 28/7/2017. 

- Giá đất ở quy định hiện hành của tỉnh: Vị trí 2: 4.800.000đ/m
2
. 

- Hệ số điều chỉnh giá đất tính giao đất có thu tiền sử dụng đất:  K= 1,8; 

- Giá đất tính thu tiền sử dụng đất là: Vị trí 2: 8.640.000 đồng/m
2
. 

Điều 2.  Tổ chức thực hiện: 



1. Căn cứ giá đất tại Điều 1 Quyết định này UBND thành phố Lạng Sơn thực hiện thu tiền 

sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Xuân Bắc và bà 

Trương Thị Chín theo quy định. 

2. Ông Nguyễn Xuân Bắc và bà Trương Thị Chín có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất vào 

Ngân sách nhà nước theo Thông báo của cơ quan Thuế. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi 

trường, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục thuế, Chủ tịch 

UBND thành phố Lạng Sơn, ông Nguyễn Xuân Bắc và bà Trương Thị Chín chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  Nơi nhận:  

 - Như Điều 3;  

 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

 - PCVP UBND tỉnh, 

 các phòng: KTTH, TH, TH-CB; 

 - Lưu: VT, KTN(NVH). 
  
  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  
  
  
  
  
  
  

Nguyễn Công Trưởng 

  

  

  
 

 

 

[1] Ghi chú: 0,8 là Hệ số điều chỉnh do đất nằm trong ngõ có chiều rộng < 2m 

 

http://www.newacc.com.vn/tc/node/4412#_ftnref1

