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KẾ HOẠCH 

Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2021  

–––––––––––––––––––––––––––– 

 

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, Nghị định số 

46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê 

mặt nước; Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, 

thuê mặt nước; Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền 

thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ 

trưởng 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; Thông tư số 

77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số 

điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 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 (sau đây gọi tắt là Thông tư 36/2014/TT-BTNMT) và các Văn 

bản pháp luật quy định và hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai;   

Để kịp thời ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh phù 

hợp với tình hình thực tế trên địa bàn; theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 

835/STC-QLG&CS ngày 08/6/2020, UBND tỉnh ban hành kế hoạch xây dựng hệ 

số điều chỉnh giá đất năm 2021 với nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Nhằm chủ động tổ chức thực hiện việc xác định hệ số điều chỉnh giá đất 

bảo đảm kịp thời, đáp ứng yêu cầu sử dụng để áp dụng các quy định tại Nghị định 

số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất. 

- Làm căn cứ để các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành, thị chủ 

động phối hợp và tổ chức thực hiện tốt công tác xác định giá đất theo quy định của 

pháp luật. 

2. Yêu cầu: 

- Điều tra, khảo sát thu thập các thông tin biến động giá đất của toàn tỉnh, của 

từng xã, huyện, thành, thị, theo từng loại đất, theo vị trí cụ thể, tuân thủ nguyên tắc, 

phương pháp định giá đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. 
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- Kết quả xác định hệ số điều chỉnh giá đất phải đảm bảo tính khách quan, 

sát giá thị trường, đảm bảo lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của 

người sử dụng đất. 

- Các sở, ngành và UBND các huyện, thành, thị có trách nhiệm chỉ đạo, phối 

hợp chặt chẽ và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN: 

1. Về số lượng thông tin cần điều tra, khảo sát: 

- Căn cứ Bảng giá đất 5 năm (2020-2024) và biến động tình hình thực tế giá 

đất trong tỉnh, áp dụng các phương pháp xác định giá đất để điều tra và thu thập 

thông tin. 

Đối với giá đất nông nghiệp: Chọn vùng điều tra đại diện trong tỉnh và 

phương pháp thu nhập là phương pháp chủ yếu. Cần lựa chọn 3 vùng (3 huyện) đại 

diện: Đồng bằng, Trung du, Miền núi; mỗi huyện chọn tối thiểu 3 xã; mỗi xã chọn 

tối thiểu 3 hộ đại diện (mức độ canh tác khá, trung bình, kém) và theo điều kiện 

kinh tế hộ gia đình (Số liệu điều tra trong thời gian 2018, 2019, 2020). 

Đối với nhóm đất phi nông nghiệp: Áp dụng phương pháp so sánh là chủ 

yếu, trên cơ sở giá thị trường đã giao dịch thành công hoặc đang giao dịch trên thị 

trường. Số liệu nắm bắt qua thông tin giao dịch theo Hợp đồng chuyển nhượng, 

mức giá đấu giá thành công trên địa bàn huyện. Mức giá trúng đấu giá tại vị trí 

tương ứng, liền kề thành công. Các vị trí có mức giá biến động cần tham khảo từ 2-

3 giao dịch (nếu có). Tài liệu, số liệu thu thập để so sánh 2 năm (Từ tháng 10/2018 

đến tháng 10/2020)  

2. Về phương án thực hiện: 

a) Hình thức tổ chức thực hiện: 

- Đối với hệ số phương án giá đất phi nông nghiệp: Giao UBND các huyện, 

thành, thị chủ động xây dựng (Khảo sát, điều tra) đề xuất hệ số điều chỉnh cụ thể, 

báo cáo Sở Tài chính để tổng hợp, trình UBND tỉnh quyết định. 

- Đối với hệ số phương án giá đất nông nghiệp: Sở Tài chính chủ trì, phối 

hợp với UBND các huyện, thành, thị và cơ quan liên quan xây dựng (Khảo sát, điều 

tra) đề xuất hệ số điều chỉnh cụ thể, tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định.  

- Những khu vực, vị trí, công việc xét thấy cần phải thuê tư vấn xác định giá 

đất, giao Sở Tài chính thuê đơn vị tư vấn có chức năng theo quy định và năng lực, 

kinh nghiệm để xây dựng phương án. 

b) Kinh phí xác định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021: 

- Kinh phí phục vụ công tác xác định hệ số điều chỉnh giá đất do cơ quan, 

đơn vị thực hiện chịu trách nhiệm. 

- Những trường hợp phát sinh do yêu cầu xây dựng phương án phải thuê tư 

vấn và kinh phí tổ chức thực hiện xác định giá đất cấp tỉnh, tập huấn, hội họp, chi 

phí liên quan lập, tổng hợp phương án, giao Sở Tài chính xây dựng, báo cáo UBND 
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tỉnh xem xét, quyết định. Kinh phí cho công tác xác định hệ số điều chỉnh giá đất 

năm 2020 được chi từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. 

III. TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN:  

1. Sở Tài chính: 

- Hướng dẫn thực hiện việc xây dựng phương án hệ số điều chỉnh giá đất, tổ 

chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên môn triển khai thực hiện.  

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức thực hiện việc xác định 

phương án hệ số điều chỉnh giá đất theo kế hoạch; phối hợp các sở, ngành, UBND 

các huyện, thành, thị và đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá, xây dựng phương án. 

- Lựa chọn và ký hợp đồng thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá 

theo quy định tại Điều 34, Điều 35 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. 

- Tổng hợp, kịp thời trình UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 

2021 đảm bảo thời gian áp dụng theo quy định; Lưu trữ tài liệu theo quy định. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị 

phân tích, đánh giá xây dựng phương án. 

- Đánh giá kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất liên quan đến việc xây dựng hệ 

số điều chỉnh giá đất, bảng giá đất. 

- Cung cấp các tài liệu liên quan đến khảo sát, định giá đất cụ thể; các cơ sở 

dữ liệu về giá đất liên quan công tác xây dựng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất. 

- Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp 

huyện tham gia thực hiện điều tra giá đất; xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất, mức 

giá cụ thể để trình bổ sung mức giá các vị trí hiện chưa có trong Bảng giá đất 5 năm. 

3. Sở Xây dựng: Phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành, UBND các 

huyện, thành, thị phân tích, đánh giá xây dựng phương án. Kiểm tra, đánh giá kế 

hoạch, quy hoạch xây dựng đô thị, dự án liên quan đến việc xây dựng phương án 

hệ số điều chỉnh giá đất. 

4. Sở Giao thông vận tải: Phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành, 

UBND các huyện, thành, thị phân tích, đánh giá xây dựng phương án. Kiểm tra, 

đánh giá kế hoạch, quy hoạch xây dựng đường bộ; Thống kê tuyến đường, dự án 

đường bộ xây dựng, sửa chữa, nâng cấp mới hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng 

(giai đoạn năm 2018-2020); Đề xuất nội dung liên quan đến việc xây dựng phương 

án hệ số điều chỉnh giá đất. 

5. Cục thuế tỉnh: 

- Phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị 

phân tích, đánh giá xây dựng phương án hệ số điều chỉnh giá đất. 
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- Chỉ đạo Chi cục Thuế cấp huyện tham gia tổng hợp các Hợp đồng chuyển 

nhượng đất phát sinh trên địa bàn, phối hợp các cơ quan chuyên môn xây dựng 

phương án hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn. 

6. UBND các huyện, thành, thị: 

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn, các cơ quan đóng trên địa bàn, UBND cấp 

xã tổ chức rà soát, điều tra, tổ chức xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất theo loại đất, 

vị trí đất nhằm xây dựng mức giá đất; xác định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 

trên cơ sở bảng giá đất 5 năm 2020-2024; tình hình biến động thị trường bất động 

sản, giá khới điểm đấu giá quyền sử dụng đất, kết quả đấu giá QSDĐ trên địa bàn, 

xây dựng, bổ sung mức giá đất chưa được quy định cụ thể trong bảng giá đất. 

- Phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành, tổ chức tư vấn giá đất (trong 

trường hợp có thuê tư vấn giá đất) phân tích, đánh giá xây dựng phương án hệ số 

điều chỉnh giá đất theo quy định. 

- Tổng hợp, báo cáo tình hình số liệu liên quan đến việc xây dựng phương 

án giá đất, đề xuất giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

7. Các nội dung khác: 

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, 

thành, thị triển khai các nội dung cụ thể, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 

10/12/2020. 

- Yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, 

thành, thị tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu 

có vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh 

xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- TT: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- CVP, PCVPTH; 

- CV: NCTH; 

- Lưu: VT, TH2 (H.60b). 
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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