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 Kính gửi: - Thủ tướng Chính phủ 
   - Bộ Tài nguyên và Môi trường 
   - Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

               

 - Điều 113 Luật Đất đai 2013 quy định “Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 
05 năm một lần đối với từng loại đất, theo từng vùng”. 

 - Điều 114 Luật Đất đai 2013 quy định “Căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá 
đất và khung giá đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng 
cấp thông qua bảng giá đất trước khi ban hành. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 
năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ”. 

- Nghị định 104/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Khung giá đất có hiệu lực 
kể từ ngày 29/12/2014, tại Điều 5 đã quy định “Khung giá đất được sử dụng làm căn cứ để 
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng, điều chỉnh bảng giá 
đất tại địa phương”. 

- Khoản 3 Điều 18 Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định “Hàng năm, Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất…”. 

 Theo cách làm này, đã dẫn đến tình trạng giá đất trong “Bảng giá đất” của các tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương phổ biến chỉ bằng khoảng 30-50% giá đất thực tế trên 
thị trường. Đây là điểm bất hợp lý vì không đảm bảo được nguyên tắc định giá đất phải 
phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường, theo quy định tại Điều 112 Luật Đất đai.  

 Tuy nhiên, trong lúc chưa sửa đổi Luật Đất đai 2013 thì Chính phủ phải ban hành 
Khung giá đất (mới) áp dụng cho giai đoạn 2019-2024, vì Khung giá đất hiện nay sẽ hết 
hiệu lực ngày 29/12/2019. 

Để khắc phục một số nội dung bất hợp lý của Khung giá đất hiện nay và phù hợp 
hơn với tình hình thực tiễn của các khu vực, các địa phương, Hiệp hội Bất động sản 
thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) góp ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 
104/2014/NĐ-CP về khung giá đất (mới) cho giai đoạn 2019-2024, trọng tâm là góp ý kiến 
đối với giá đất tại đô thị đặc biệt, như sau:  

I. Một số nội dung bất cập, hạn chế của Nghị định 104/2014/NĐ-CP: 

 1/- Về bất cập và hạn chế trong phân vùng kinh tế:  

 - Điều 4 Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định 07 Vùng kinh tế trong cả nước để xác 
định “Khung giá đất” đối với các loại đất trong từng vùng, bao gồm: Vùng trung du miền 
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núi phía Bắc; Vùng đồng bằng sông Hồng; Vùng Bắc Trung bộ; Vùng duyên hải Nam Trung 
bộ; Vùng Tây nguyên; Vùng Đông Nam bộ; Vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

- 11 Phụ lục kèm theo Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định “Khung giá đất” đối 
với: Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác; Đất trồng 
cây lâu năm; Đất rừng sản xuất; Đất nuôi trồng thủy sản; Đất làm muối; Đất ở tại nông 
thôn; Đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn; Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 
không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn; Đất ở tại đô thị; Đất thương mại, dịch 
vụ tại đô thị; Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch 
vụ tại đô thị. 

 Một số bất cập, hạn chế về phân vùng kinh tế để quy định Khung giá đất: 

(1) Phân chia vùng kinh tế quá rộng, chưa hợp lý, mà lẽ ra nên phân chia nhiều 
vùng hơn, mỗi Vùng bao gồm các tỉnh có đặc điểm tương đồng, như sau:  

- “Vùng trung du miền núi phía Bắc”, lẽ ra cần phân chia thành “Vùng trung du 
phía Bắc”, “Vùng miền núi phía Đông Bắc” và “Vùng miền núi phía Tây Bắc”. 

- “Vùng Bắc Trung bộ”, “Vùng duyên hải Nam Trung bộ”, lẽ ra cần phân chia 
thành “Vùng Bắc Trung bộ”, “Vùng duyên hải Trung Trung bộ” và “Vùng duyên hải Nam 
Trung bộ”. 

- “Vùng Tây nguyên”, lẽ ra cần phân chia thành “Vùng Bắc Tây nguyên” và “Vùng 
Nam Tây nguyên”. 

- “Vùng đồng bằng sông Cửu Long”, lẽ ra cần phân chia thành “Vùng đồng bằng 
Bắc sông Hậu” và “Vùng đồng bằng Nam sông Hậu” (có thể cân nhắc thêm “Vùng Đồng 
Tháp Mười”). 

 (2) Quy định Khung giá đất của các đô thị “Vùng Bắc Trung bộ” có mức giá đất 
thấp hơn các đô thị thuộc các “Vùng kinh tế” khác (chỉ cao hơn giá đất Vùng trung du và 
miền núi phía Bắc và Vùng Tây nguyên), đến nay không còn phù hợp, do sự phát triển 
mạnh về kinh tế xã hội và tốc độ đô thị hóa cao ở “Vùng Bắc Trung bộ” như khu kinh tế 
Nghi Sơn, khu công nghiệp Hoàng Mai, khu kinh tế Vũng Áng - Formosa... 

(3) Quy định Khung giá đất của 02 đô thị đặc biệt (Hà Nội, thành phố Hồ Chí 
Minh) có mức giá như nhau là không hợp lý và không phù hợp với tình hình thực tiễn, 
đặc thù và sự khác biệt của hai thành phố. 

(4) Quy định Khung giá đất của 03 thành phố trực thuộc trung ương (Hải Phòng, 
Đà Nẵng, Cần Thơ) có mức giá ngang với mức giá của các đô thị loại I trong cùng Vùng 
kinh tế là chưa hợp lý, do 03 thành phố trực thuộc trung ương này có quy mô nền kinh tế 
vượt trội hơn các đô thị loại I trong Vùng.  

 2/- Về bất cập và hạn chế của khung giá đất tại đô thị đối với đô thị đặc biệt: 

Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định khung giá đất tại đô thị đối với đô thị đặc biệt 
Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có mức giá như nhau:  

- Khung giá đất ở: Giá tối thiểu: 1,5 triệu đồng/m2; Giá tối đa 162 triệu đồng/m2. 

- Khung giá đất thương mại, dịch vụ: Giá tối thiểu: 1,2 triệu đồng/m2; Giá tối đa 
129,6 triệu đồng/m2. 

- Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương 
mại, dịch vụ: Giá tối thiểu: 900 nghìn đồng/m2; Giá tối đa 97,2 triệu đồng/m2. 
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Căn cứ “Khung giá đất”, thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành “Bảng giá đất” quy 
định 03 tuyến đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ quận 1 có mức giá đất ở cao nhất 
162 triệu đồng/m2 (bằng mức giá đất tối đa của Khung giá đất); Mức giá đất của đường Lê 
Duẩn, quận 1 là 110 triệu đồng/m2… Hiệp hội nhận thấy Ủy ban nhân dân thành phố đã 
chưa sử dụng thẩm quyền được quy định mức giá đất trong Bảng giá đất cao hơn nhưng 
không quá 30% so với mức giá tối đa của Khung giá đất, theo quy định tại Khoản (3.a) Điều 
11 Nghị định 44/2014/NĐ-CP. 

Ngày 01/08/2019, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định 18/2019/QĐ-
UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn thành phố, quy định hệ số 
2,5 đối với Khu vực 1, trong đó có quận 1. Như vậy, mức giá đất để tính nghĩa vụ tài chính 
đối với Nhà nước của 03 tuyến đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ là 405 triệu 
đồng/m2; Giá đất của đường Lê Duẩn là 275 triệu đồng/m2, đều thấp hơn rất nhiều so 
với giá thực tế thị trường, ví dụ: Năm 2014, đấu giá mặt bằng 23 Lê Duẩn quận 1, diện 
tích 3.000 m2, có giá khởi điểm đấu giá là 550 tỷ đồng (183,3 triệu đồng/m2), giá trúng đấu 
giá lên đến 1.430 tỷ đồng (476,6 triệu đồng/m2), gấp 2,6 lần giá khởi điểm đấu giá.  

Không chỉ bất cập và hạn chế trong việc quy định Khung giá đất ở, mà kể cả trong 
việc quy định Khung giá đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất, kinh doanh phi nông 
nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại hai đô thị đặc biệt Hà Nội, thành phố Hồ 
Chí Minh cũng bất cập và hạn chế. 

3/- Về bất cập trong xây dựng Bảng giá đất theo Nghị định 44/2014/NĐ-CP: 

Khoản (3.a) Điều 11 Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định “Đối với đất ở tại đô thị; 
đất thương mại, dịch vụ tại đô thị; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là 
đất thương mại, dịch vụ tại đô thị có khả năng sinh lợi cao, có lợi thế trong việc sử dụng đất 
làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ thì căn cứ vào thực tế tại địa 
phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định mức giá đất cao hơn nhưng không quá 
30% so với mức giá tối đa của cùng loại đất trong khung giá đất; trường hợp quy định 
mức giá đất cao hơn 30% thì phải báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết 
định. Đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư, trong địa giới hành chính phường thì căn 
cứ vào thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định mức giá đất cao 
hơn nhưng không quá 50% so với mức giá tối đa của cùng loại đất trong khung giá đất”.  

Bất cập lớn nhất của Nghị định 44/2014/NĐ-CP là đã quy định các địa phương xây 
dựng giá đất trong Bảng giá đất được quy định giá đất cao hơn nhưng không được vượt quá 
30% mức giá tối đa của Khung giá đất (mức trần 30%) và cũng không có quy định cho 
phép Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định mức giá đất thấp hơn so với mức giá tối 
thiểu của cùng loại đất trong Khung giá đất. Quy định này đã làm hạn chế tính tự chủ, chủ 
động, kịp thời và tính chịu trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc xây dựng 
Bảng giá đất, cũng như không phù hợp với nguyên tắc định giá đất phải phù hợp với giá 
đất phổ biến trên thị trường, theo quy định tại Điều 112 Luật Đất đai.  

Việc không có quy định cho phép Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định mức giá 
đất thấp hơn so với mức giá tối thiểu của cùng loại đất trong khung giá đất, đã dẫn đến một 
số trường hợp vị trí đất đặc thù trong hẻm sâu (hẻm của hẻm của hẻm của hẻm, còn gọi là 
nhà trong hẻm 3; 4 sur) của thành phố Hồ Chí Minh kể từ năm 2015 đến nay, khi người dân 
làm thủ tục xin cấp “sổ đỏ” nhà ở, đã bị tính tiền sử dụng đất ở cao hơn, so với cách tính 
của năm 2014 trở về trước. Do lúc đó, áp dụng Luật Đất đai 2003 thì Bảng giá đất của thành 
phố có 04 vị trí hẻm, nhưng khi áp dụng Luật Đất đai 2013 và Nghị định 44/2014/NĐ-CP 
thì chỉ còn quy định 03 vị trí hẻm, vì phải áp dụng quy định giá đất ở tối thiểu trong Bảng 
giá đất không được thấp hơn giá đất ở tối thiểu của Khung giá đất. 
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Do vậy, khi sửa đổi, bổ sung Nghị định 104/2014/NĐ-CP để công bố Khung giá đất 
(mới) áp dụng cho giai đoạn từ năm 2019-2024, thì rất cần thiết sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định 44/2014/NĐ-CP để đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ. 

II. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định 104/2014/NĐ-CP về khung giá đất: 

1/- Đề nghị phân Vùng kinh tế hợp lý hơn để xây dựng khung giá đất:  

Hiệp hội đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị định 104/2014/NĐ-CP về phân vùng 
kinh tế để xây dựng khung giá đất, thành 12 Vùng, như sau: 

1. Vùng miền núi phía Đông Bắc. 

2. Vùng miền núi phía Tây Bắc. 

3. Vùng trung du phía Bắc. 

4. Vùng đồng bằng sông Hồng. 

5. Vùng Bắc Trung bộ. 

6. Vùng duyên hải Trung Trung bộ. 

7. Vùng duyên hải Nam Trung bộ. 

8. Vùng Bắc Tây nguyên. 

9. Vùng Nam Tây nguyên. 

10. Vùng Đông Nam bộ. 

11. Vùng đồng bằng Bắc sông Hậu. 

12. Vùng đồng bằng Nam sông Hậu. 

2/- Kiến nghị về xây dựng Khung giá đất của các đô thị:  

(1) Đề nghị quy định Khung giá đất của các đô thị phù hợp với loại đô thị, tính 
đặc thù, sự khác biệt và tương quan giữa các đô thị trong cùng Vùng kinh tế  

(2) Đối với 02 đô thị đặc biệt (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh) đề nghị quy định 
Khung giá đất riêng. 

(3) Đối với 03 đô thị loại 1 là thành phố trực thuộc trung ương (Hải Phòng, Đà 
Nẵng, Cần Thơ) đề nghị quy định Khung giá đất riêng cho 03 thành phố này, với mức 
giá riêng cho từng thành phố, do 03 thành phố này cũng có nhiều điểm đặc thù, khác 
biệt và thuộc 03 Vùng kinh tế khác nhau tại 03 miền Bắc, Trung, Nam. 

 3/- Kiến nghị về Khung giá đất đối với đô thị đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh: 

 3.1)- Hiệp hội nghiên cứu 03 phương án xây dựng Khung giá đất (mới): 

 Phương án 1: Giữ nguyên mức giá tối thiểu; Tăng khoảng gấp đôi mức giá tối đa 
so với mức giá hiện nay, như vậy: 

- Khung giá đất ở: Giá tối thiểu: 1,5 triệu đồng/m2; Giá tối đa: 330 triệu đồng/m2. 

- Khung giá đất thương mại, dịch vụ: Giá tối thiểu: 1,2 triệu đồng/m2; Giá tối đa 
260 triệu đồng/m2. 

- Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương 
mại, dịch vụ: Giá tối thiểu: 900 nghìn đồng/m2; Giá tối đa 200 triệu đồng/m2. 

Theo Phương án 1 và căn cứ Nghị định 44/2014/NĐ-CP, thành phố có thể quy định 
Bảng giá đất với mức giá đất cao hơn nhưng không quá 30% so với Khung giá đất. Như vậy, 
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giá đất tối đa trong Bảng giá đất có thể là: Giá đất ở tối đa 429 triệu đồng/m2; Giá đất 
thương mại, dịch vụ tối đa 338 triệu đồng/m2; Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 
tối đa 260 triệu đồng/m2. 

Đồng thời, khi áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm, ví dụ: Hệ số Khu vực 1 
năm 2019 là 2,5 lần thì giá đất tương ứng để thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước sẽ 
là: Giá đất ở tối đa 1,072 tỷ đồng/m2; Giá đất thương mại, dịch vụ tối đa 845 triệu 
đồng/m2; Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tối đa 650 triệu đồng/m2. 

Phương án 1 có mức giá quá cao, không phù hợp với giá thị trường trong điều 
kiện bình thường, sẽ tác động đẩy giá thị trường bất động sản lên cao.  

Phương án 2: Giữ nguyên mức giá tối thiểu; Tăng khoảng gấp rưỡi mức giá tối 
đa so với mức giá hiện nay, như vậy: 

- Khung giá đất ở: Giá tối thiểu: 1,5 triệu đồng/m2; Giá tối đa: 246 triệu đồng/m2. 

- Khung giá đất thương mại, dịch vụ: Giá tối thiểu: 1,2 triệu đồng/m2; Giá tối đa 
195 triệu đồng/m2. 

- Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương 
mại, dịch vụ: Giá tối thiểu: 900 nghìn đồng/m2; Giá tối đa 148 triệu đồng/m2. 

Theo Phương án 2 và căn cứ Nghị định 44/2014/NĐ-CP, thành phố có thể quy định 
Bảng giá đất với mức giá đất cao hơn nhưng không quá 30% so với Khung giá đất. Như vậy, 
giá đất tối đa trong Bảng giá đất có thể là: Giá đất ở tối đa 319,8 triệu đồng/m2; Giá đất 
thương mại, dịch vụ tối đa 253,5 triệu đồng/m2; Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông 
nghiệp tối đa 192,4 triệu đồng/m2. 

Đồng thời, khi áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm, ví dụ: Hệ số Khu vực 1 
năm 2019 là 2,5 lần thì giá đất tương ứng để thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước sẽ 
là: Giá đất ở tối đa 799,5 triệu đồng/m2; Giá đất thương mại, dịch vụ tối đa 633,7 triệu 
đồng/m2; Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tối đa 480 triệu đồng/m2. 

Phương án 3: Giữ nguyên mức giá tối thiểu; Tăng khoảng 1/3 mức giá tối đa so 
với mức giá hiện nay, như vậy: 

- Khung giá đất ở: Giá tối thiểu: 1,5 triệu đồng/m2; Giá tối đa: 215,4 triệu đồng/m2. 

- Khung giá đất thương mại, dịch vụ: Giá tối thiểu: 1,2 triệu đồng/m2; Giá tối đa 
172,3 triệu đồng/m2. 

- Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương 
mại, dịch vụ: Giá tối thiểu: 900 nghìn đồng/m2; Giá tối đa 129,2 triệu đồng/m2. 

Theo Phương án 3 và căn cứ Nghị định 44/2014/NĐ-CP, thành phố có thể quy định 
Bảng giá đất với mức giá đất cao hơn nhưng không quá 30% so với Khung giá đất. Như vậy, 
giá đất tối đa trong Bảng giá đất có thể là: Giá đất ở tối đa 280 triệu đồng/m2; Giá đất 
thương mại, dịch vụ tối đa 223,9 triệu đồng/m2; Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông 
nghiệp tối đa 167,9 triệu đồng/m2. 

Đồng thời, khi áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm, ví dụ: Hệ số Khu vực 1 
năm 2019 là 2,5 lần thì giá đất tương ứng để thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước sẽ 
là: Giá đất ở tối đa 700 triệu đồng/m2; Giá đất thương mại, dịch vụ tối đa 559,7 triệu 
đồng/m2; Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tối đa 419,7 triệu đồng/m2. 

Phương án 3 có mức giá hợp lý nhất. 
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3.2)- Đánh giá tác động của Khung giá đất, Bảng giá đất: 

(1) Tác động của Khung giá đất, Bảng giá đất đến nghĩa vụ tài chính của cá 
nhân, hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp:  

- Khung giá đất, Bảng giá đất (được cập nhật bằng Hệ số điều chỉnh giá đất hàng 
năm) tác động trực tiếp đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của cá nhân, hộ gia đình, 
các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp bất động sản.  

- Khung giá đất tăng, kéo theo Bảng giá đất tăng, kéo theo nghĩa vụ tài chính của cá 
nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp tăng. Biên độ tăng mức giá càng lớn của Khung giá 
đất sẽ càng kéo theo biên độ tăng mức giá của Bảng giá đất và cũng sẽ kéo theo biên độ 
tăng nghĩa vụ tài chính của cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp. 

- Điều cần đặc biệt quan tâm là cá nhân, hộ gia đình khi làm thủ tục hợp pháp 
hóa quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở, nếu nghĩa vụ tài chính tăng cao, có thể 
dẫn đến một bộ phận người dân không làm thủ tục cấp “sổ đỏ”, giao dịch nhà đất bằng 
giấy tay, làm tăng “thị trường ngầm”. Nhà nước vừa thất thu thuế, vừa khó quản lý, 
vừa dễ phát sinh tranh chấp trong xã hội.  

(2) Tác động của Khung giá đất, Bảng giá đất đến giá cả của thị trường bất động 
sản, nhất là giá nhà ở: 

- Khung giá đất Bảng giá đất tác động trực tiếp đến giá cả thị trường bất động sản, 
đặc biệt cần quan tâm là giá nhà ở sẽ tăng theo. 

- Giá cả được hình thành theo quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh, quan hệ cung - 
cầu và phụ thuộc vào tâm thế thị trường (kể cả tâm lý đám đông, bầy đàn), tâm thế của các 
chủ thể giao dịch tại thời điểm giao dịch. Do vậy, giá cả thị trường luôn là một biến số. 

- Giá thành nhà ở bao gồm nhiều thành tố, trong đó, có chi phí thực hiện nghĩa vụ 
tài chính về đất đai đối với Nhà nước. Tiền sử dụng đất chiếm khoảng trên dưới 10% giá 
thành căn hộ nhà chung cư; trên dưới 30% giá thành nhà phố; trên dưới 50% giá thành 
biệt thự. Giá thành là căn cứ để chủ đầu tư quyết định giá bán sản phẩm nhà ở ra thị trường. 
Do vậy, mức giá của Khung giá đất, Bảng giá đất tăng, tất yếu sẽ tác động trực tiếp làm cho 
giá nhà tăng, dẫn đến khả năng người có thu nhập trung bình và người có thu nhập 
thấp đô thị khó tạo lập nhà ở hơn. 

Hiện nay, căn hộ nhà ở thương mại 02 phòng ngủ có giá vừa túi tiền khoảng trên dưới 
02 tỷ đồng. Với cặp vợ chồng (có 01 con) có tiền lương khoảng 20 triệu đồng/tháng, tằn tiện 
lắm chỉ có thể tiết kiệm được khoảng 5-6 triệu đồng/tháng (60-70 triệu đồng/năm), thì giấc 
mơ tạo lập nhà ở càng xa vời, nếu không được hỗ trợ ưu đãi tín dụng nhà ở xã hội. 

 (3) Tác động của Khung giá đất, Bảng giá đất đến quy mô giao dịch của thị 
trường bất động sản: 

- Khung giá đất, Bảng giá đất tác động trực tiếp đến quy mô giao dịch trên thị 
trường bất động sản. 

- Giá nhà đất tăng sẽ làm giảm quy mô tổng cầu có khả năng thanh toán do một bộ 
phận khách hàng không còn đủ khả năng tài chính để mua nhà. Do vậy, có thể dẫn đến sụt 
giảm quy mô giao dịch trên thị trường bất động sản, trước hết là đối với phân khúc thị 
trường bất động sản cao cấp, condotel… và giảm quy mô thị trường đầu tư thứ cấp đang 
“rất nóng” hiện nay, nhưng cũng có lợi cho sự phát triển bền vững của thị trường bất 
động sản. 
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(4) Tác động của Khung giá đất, Bảng giá đất đến môi trường đầu tư: 

Nếu Khung giá đất, Bảng giá đất có mức giá đất quá cao, sẽ tác động đẩy giá thị 
trường bất động sản lên rất cao, đặc biệt là đẩy giá đất của các dự án (trên thị trường sơ 
cấp), tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp, các ngành kinh tế khác và môi trường 
đầu tư, kể cả trong việc thu hút dòng vốn FDI. 

(5) Tác động của Khung giá đất, Bảng giá đất đến nguồn thu ngân sách: 

- Khung giá đất, Bảng giá đất tác động trực tiếp đến nguồn thu ngân sách của Nhà 
nước từ đất đai và thị trường bất động sản. Hiện nay, nguồn thu ngân sách từ đất thường 
chiếm khoảng trên dưới 8% tổng nguồn thu ngân sách. 

- Khung giá đất, Bảng giá đất là một trong những cơ sở quan trọng để tính toán tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất, thuế thu nhập do chuyển nhượng bất động sản, giá khởi điểm đấu giá 
… Hiệp hội rất thống nhất với quan điểm của Nhà nước là bồi dưỡng nguồn thu, không tận 
thu để “khoan thư sức dân”.  

- Nếu biên độ tăng giá trong Khung giá đất, Bảng giá đất quá lớn thì có thể dẫn đến 
việc tận thu. Trước mắt, có thể làm cho nguồn thu ngân sách nhà nước tăng, nhưng về lâu 
dài có thể lợi bất cập hại, bởi vì có thể dẫn đến doanh nghiệp thu hẹp hơn quy mô sản 
xuất kinh doanh, người dân không làm được “sổ đỏ” dẫn đến giao dịch ngầm, mà hệ 
quả là có thể làm sụt giảm nguồn thu của Nhà nước.  

Hiệp hội nhận thấy, nếu nguồn thu ngân sách Nhà nước từ đất đai có ít hơn một 
chút, thì người dân và doanh nghiệp được lợi, vì sau khi đã thực hiện xong nghĩa vụ tài 
chính đối với Nhà nước mà vẫn còn thừa tiền, người dân sẽ tăng chi cho tiêu dùng hoặc 
kinh doanh, còn doanh nghiệp sẽ có thêm nguồn vốn để mở rộng đầu tư kinh doanh và 
cuối cùng thì Nhà nước được lợi vì quy mô nền kinh tế sẽ tăng trưởng lớn hơn và mở rộng 
được diện thu, tăng thêm nguồn thu cho ngân sách. 

Do vậy, Hiệp hội đề nghị Chính phủ xem xét, cân nhắc kỹ biên độ tăng giá thật 
hợp lý, hợp tình cho Khung giá đất giai đoạn 2019-2024. 

3.3)- Kiến nghị: 

Hiệp hội đề nghị lựa chọn Phương án 3. Nếu trong trường hợp Chính phủ cân 
nhắc các yếu tố vĩ mô mà không thể lựa chọn Phương án 3, thì có thể xem xét lựa chọn 
Phương án 2, không nên lựa chọn Phương án 1. 

4/- Về dự kiến sửa đổi Luật Đất đai trong năm 2020: 

Quốc hội đã quyết định Chương trình xây dựng pháp luật năm 2020, trong đó có sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2013. Hiệp hội kiến nghị sửa đổi các quy định về 
Khung giá đất, Bảng giá đất, như sau: 

(1) Hiệp hội đề nghị bãi bỏ quy định "Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 
05 năm một lần" tại Điều 113 Luật Đất đai và giao quyền cho Hội đồng nhân dân, Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh chủ động, chịu trách nhiệm ban hành "Bảng giá đất" thì mới 
đảm bảo được nguyên tắc quy định tại Khoản (1.c) Điều 112 Luật Đất đai yêu cầu giá 
đất phải "phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường" và phải phù hợp với thực tế tình 
hình của địa phương.  

(2) Đi đôi với bãi bỏ quy định "Chính phủ ban hành khung giá đất" và giao 
quyền cho cấp tỉnh ban hành "Bảng giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị 
trường", Hiệp hội đề nghị bổ sung khoản 2 (mới) vào Điều 107 Luật Đất đai: "2. Thu 
tiền sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang 
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đất ở, với mức thu bằng 15% (hoặc tỷ lệ % khác cao hơn) Bảng giá đất do Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh ban hành" để đảm bảo tính minh bạch và loại trừ cơ chế "xin - cho", 
nhũng nhiễu tiêu cực. 

 (3) Về lâu dài, đề nghị quy định khoản thu tiền sử dụng đất là một sắc thuế, như 
đề nghị của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Báo cáo số 196/BC-UBND 
ngày 08/11/2013 đã trình Chính phủ, như sau: “Về lâu dài đề nghị nghiên cứu bỏ hẳn 
khái niệm “tiền sử dụng đất” mà thay thế bằng sắc thuế sử dụng đất ở với thuế suất nhất 
định, đề xuất khoảng 10% hoặc 15% bảng giá đất. Như vậy, vừa minh bạch, vừa dễ tính 
toán và loại trừ được cơ chế xin - cho. Hạn chế việc thu tiền sử dụng đất lần đầu quá lớn 
mà duy trì nguồn thu bền vững, lâu dài cho Nhà nước”.  

 - Lưu ý: Thực hiện cách tính này, trước mắt có thể làm sụt giảm nguồn thu ngân 
sách nhà nước ở các địa phương, nhưng về lâu dài sẽ tạo nguồn thu ngân sách ổn định, 
bền vững. Và khi thực hiện cơ chế này, cũng là cơ sở để xem xét ban hành "Luật Thuế 
tài sản - bất động sản" (sẽ không dẫn đến tình trạng thuế chồng thuế), để bổ sung nguồn 
thu ngân sách. Thuế tài sản - bất động sản sẽ giúp cho thị trường bất động sản phát 
triển minh bạch hơn. Người tiêu dùng có cơ hội hưởng lợi vì giá nhà ở có điều kiện 
giảm hơn so với trước.  

 Trân trọng kính trình! 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 
- Văn phòng Chính phủ; Bộ Xây dựng; 
  Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính;  
  Tổng Cục quản lý đất đai; 
  Ngân hàng Nhà nước; 
- Ban Chấp hành HH;  
- Qúy vị Hội viên; 
- Lưu VP. 
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