
ỦY BAN NHÂN DÂN 
PHƯỜNG VĂN ĐỨC

Số:        /TTr-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Văn Đức, ngày 24  tháng 10  năm 2022

TỜ TRÌNH 
Về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở tổ chức 

đấu giá quyền sử dụng 17 lô đất ở để giao cho nhân dân xây dựng nhà ở tại 
các điểm, khu dân cư trên địa bàn phường Văn Đức, thành phố Chí Linh

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương;
- Sở Tài chính tỉnh Hải Dương.
- Ủy ban nhân thành phố Chí Linh

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của 

Chính phủ sửa đổi một số điều của các Nghị định về thu tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 
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;

Căn cứ Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của 
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 
16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Văn bản số 6081/BTC-QLCS ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Bộ 
Tài chính về việc thẩm quyền, phương pháp xác định giá khởi điểm để đấu giá 
quyền sử dụng đất; Văn bản số 390/BTC-QLCS ngày 11 tháng 01 năm 2018 
của Bộ Tài chính về việc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 
của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Bảng giá đất giai đoạn 2020-
2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định 05/2022/QĐ-UBND ngày 20 
tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh Hải Dương quy định hệ số điều chỉnh giá 
đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022; 

Căn cứ công văn số 264/STC-QLGCS ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Sở 
Tài chính về việc hướng dẫn tạm thời trình tự, hồ sơ giá khởi điểm để tổ chức 
đấu giá quyền sử dụng đất giao đất cho nhân dân xây dựng nhà ở đối với thửa 
đất, khu đất đấu giá có giá trị dưới 20 tỷ đồng;

Căn cứ Chứng thư định giá đất số 108/2022/CT-ĐGĐ ngày 15 tháng 10 
năm 2022 của Công ty Tư vấn Bất động sản và Tài nguyên môi trường Hà Nội: 
xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất của 17 lô đất ở tại các điểm, 
khu dân cư trên địa bàn phường Văn Đức, thành phố Chí Linh - có hồ sơ chứng 
thư định giá đất kèm theo;
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Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh đề nghị Sở Tài chính cùng các Sở, 
ngành thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở đấu 
giá quyền sử dụng 17 lô đất ở khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông 
qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để giao cho nhân dân xây dựng nhà ở tại 
các điểm, khu dân cư mới trên địa bàn phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, cụ thể 
như sau: 

I. 02 lô tại Điểm dân cư số 1, Vĩnh Đại 1, phường Văn Đức (lần 2)
Căn cứ Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Chí Linh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 
1/500 Điểm dân cư số 1, Vĩnh Đại 1, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh;

Căn cứ Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Hải Dương về việc chuyển mục đích sử dụng đất để đấu giá quyền sử 
dụng đất tại điểm dân cư số 1, Vĩnh Đại 1, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh;

Căn cứ Quyết định số 4044/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của UBND thành phố 
Chí Linh về việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại các điểm, khu dân cư 
trên địa bàn phường Văn Đức, thành phố Chí Linh.

1. Phương pháp xác định giá đất: Áp dụng phương pháp hệ số điều 
chỉnh giá đất theo quy định tại Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định (được sửa đổi, bổ sung tại 
Khoản 4, Điều 3 Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 1 năm 2017 của 
Chính phủ) về giá đất và các văn bản pháp luật có liên quan. 

2. Xác định hiện trạng, vị trí và các thông tin về giá đất tại vị trí quy 
hoạch Khu dân cư đề nghị đấu giá:

- Theo Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 563/QĐ-UBND 
15/5/2019 của UBND thành phố Chí Linh, điểm dân cư số 1, Vĩnh Đại 1 có tổng 
diện tích quy hoạch đất ở để bán đấu giá cho nhân dân xây dựng nhà ở là 987,2 
m2

, chia thành 07 lô. Ngày 21/9/2021, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết 
định số 2769/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng đất để đấu giá quyền 
sử dụng đất tại điểm dân cư số 1, Vĩnh Đại 1 với tổng diện tích là 987,2m2 đất ở 
gồm 07 lô đất.

+ Lần 1: được UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm, đã đấu giá thành công 
06/07 lô, còn lại 01/07 lô (lô L07) không có khách hàng tham gia đấu giá. Trong 
06 lô đấu giá thành công có 01/06 lô (lô L04) khách hàng không thực hiện nghĩa 
vụ tài chính theo quy định, UNND thành phố Chí Linh đã ban hành QĐ hủy kết 
quả trúng đấu giá.

+ Lần 2: Diện tích đề nghị đấu giá lần này là 362,2m2 đất ở gồm 02 lô đất: 
lô L04 và L07.

- Vị trí khu đất đấu giá: Các lô đất đề nghị đấu giá xác định là đường 
trong khu dân cư Vĩnh Đại 1.

- Theo quy định tại Bảng giá, vị trí của 02 lô đất: lô L04 và lô L07, tổng 
diện tích 362,2m2 là đất ở đô thị, thuộc đường phố loại I, Nhóm A, vị trí 1 (đoạn 
từ Trại Mít đến hết UBND phường Văn Đức), mức giá quy định là 
3.500.000đ/m2.
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- Giá trị khu đất đề nghị đấu giá tính theo Bảng giá đất: 362,2m2 x 
3.500.000đ/m2 = 1.267.700.000 đ (dưới 20 tỷ đồng).

- Hệ số điều chỉnh giá đất do UBND tỉnh quy định năm 2022 là 1,0.
- Hiện trạng: Đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật.
- Tổng chi phí GPMB, đầu tư hạ tầng: 2.318.157.000đ/987,2m2  = 

2.348.200đồng/m2 (theo Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 26/10/2019 của 
UBND phường Văn Đức).

- Tổng số tiền bảo vệ đất trồng lúa phải nộp (theo Quyết định số 
29/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 là: 80.000đ/m2 x 1.887m2 x 50%): 
75.480.000đ. Như vậy số tiền bảo vệ đất trồng lúa tính cho 1m2 đất là: 
75.480.000đ /987,2m2  =  76.458 đ/m2.

3. Thông tin giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường tại các vị trí 
tương đương với vị trí khu đất đề nghị đất giá: 

- Theo kết quả trúng đấu giá của 06 lô (từ lô L01 đến lô L06): giá trúng 
đấu giá từ 20.968.000/m2 đến 23.068.000/m2. Giá trúng đấu giá của lô L04 là 
21.145.000đ/m2

- Lô L07 không có khách hàng tham gia đấu giá (giá khởi điểm do UBND 
quy định tại lần 1 là 13.000.000đ/m2). 

4. Phương án giá khởi điểm: 
Căn cứ Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 về bảng giá 

đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 
05/2022/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh Hải Dương quy định hệ số 
điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022, căn cứ kết quả chứng 
thư định giá đất số 108/2022/CT-ĐGĐ ngày 15/10/2022: Xác định giá khởi 
điểm đấu giá quyền sử dụng đất của 17 lô đất ở tại các điểm, khu dân cư trên địa 
bàn phường Văn Đức, thành phố Chí Linh của Công ty Tư vấn Bất động sản và 
Tài nguyên môi trường Hà Nội. UBND thành phố Chí Linh thống nhất với số 
liệu của Công ty Tư vấn Bất động sản và Tài nguyên môi trường Hà Nội, trình 
Sở Tài chính thẩm định và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm để tổ 
chức đấu giá quyền sử dụng 02 lô đất ở tại Điểm dân cư số 1, Vĩnh Đại 1, 
phường Văn Đức, thành phố Chí Linh (lần 2), mức giá như sau:

- Lô số L04, diện tích 125,0m2, mức giá 21.050.000 đồng/m2 (Hai mươi 
mốt triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng một mét vuông).

- Lô số L07, diện tích 237,2m2, mức giá 12.360.000 đồng/m2 (Mười hai 
triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng một mét vuông).

Mức giá trên đã bao gồm đã bao gồm tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa, chi 
phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo dự án được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

(Chi tiết vị trí, diện tích, kích thước các lô đất đấu giá theo bản vẽ quy hoạch 
chi tiết điểm dân cư số 1, Vĩnh Đại 1, phường Văn Đức đã được UBND thành phố 
Chí Linh phê duyệt tại Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2019).

5. Việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất: Thực hiện 
theo quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và quy định của pháp luật hiện hành.
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6. Thu, nộp tiền sử dụng đất sau khi đấu giá: 
Số tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm dân cư số 1, Vĩnh 

Đại 1, phường Văn Đức sau khi trừ tiền bảo vệ đất trồng lúa, số còn lại được 
nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

II. 04 lô tại Khu dân cư Con Nhạn 2, Vĩnh Đại 1, phường Văn Đức (lần 2)
Căn cứ Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Chí Linh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi 
tiết xây dựng khu dân cư Con Nhạn 2, Vĩnh Đại 1, phường Văn Đức, thành phố 
Chí Linh;

Căn cứ Quyết định số 2770/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Hải Dương về việc chuyển mục đích sử dụng đất để đấu giá quyền sử 
dụng đất tại Khu dân cư Con Nhạn 2, Vĩnh Đại 1, phường Văn Đức, thành phố Chí 
Linh, tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Quyết định số 4041/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của UBND thành phố 
Chí Linh về việc hủy kết quả trúng đấu giá 03 lô đất tại Khu dân cư Con Nhạn 2, Vĩnh 
Đại 1, phường Văn Đức.

1. Phương pháp xác định giá đất: Áp dụng phương pháp hệ số điều 
chỉnh giá đất theo quy định tại Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định (được sửa đổi, bổ sung tại 
Khoản 4, Điều 3 Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 1 năm 2017 của 
Chính phủ) về giá đất và các văn bản pháp luật có liên quan. 

2. Xác định hiện trạng, vị trí và các thông tin về giá đất tại vị trí quy 
hoạch Khu dân cư đề nghị đấu giá:

- Theo Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 660/QĐ-UBND 
05/6/2019 của UBND thành phố Chí Linh, khu dân cư Con Nhạn 2, Vĩnh Đại 1, 
phường Văn Đức có tổng diện tích quy hoạch đất ở để bán đấu giá cho nhân dân 
xây dựng nhà ở là 13.177,7 m2

, chia thành 72 lô. Ngày 21/9/2021, UBND tỉnh 
Hải Dương ban hành Quyết định số 2770/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích 
sử dụng đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư Con Nhạn 2, Vĩnh Đại 
1 với tổng diện tích là 12.789,5m2 đất ở gồm 70 lô đất.

+ Lần 1: được UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm 69/70 lô, đã đấu giá 
thành công 68/69 lô, còn lại 01/69 lô (lô A-02) không có khách hàng tham gia 
đấu giá. Trong 68 lô đấu giá thành công có 03/68 lô (Lô D-28, lô D-29, lô D-30) 
khách hàng không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định, UNND thành phố 
Chí Linh đã ban hành QĐ hủy kết quả trúng đấu giá.

+ Lần 2: Diện tích đề nghị đấu giá lần này 771,5m2 đất ở gồm 04 lô đất: lô 
A-02; từ lô D-28 đến lô D-30

- Vị trí khu đất đấu giá: Các lô đất đề nghị đấu giá xác định là đường 
trong khu dân cư Vĩnh Đại 1.

- Theo quy định tại Bảng giá, vị trí của 04 lô đất được xác định: 
+ 01 lô: Lô A-02, diện tích 200,0m2 là đất ở đô thị, thuộc đường phố loại 

I, Nhóm A, vị trí 2, mức giá quy định là 1.600.000đ/m2.
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+ 03 lô: từ lô D-28 đến lô D-30, tổng diện tích 571,5m2 là đất ở đô thị, 
thuộc đường phố loại I, Nhóm A, vị trí 3, mức giá quy định là 1.100.000đ/m2.

- Giá trị khu đất đề nghị đấu giá tính theo Bảng giá đất: 200,0m2 x 
1.600.000đ/m2 + 571,5m2 x 1.100.000đ/m2 = 948.650.000 đ (dưới 20 tỷ đồng).

- Hệ số điều chỉnh giá đất do UBND tỉnh quy định năm 2022 là 1,0.
- Hiện trạng: Đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật.
- Tổng chi phí GPMB, đầu tư hạ tầng: (13.898.360.000đ + 3.961.102.000đ) 

/13.177,7m2  = 1.355.170đồng/m2 (theo Quyết định số 1565/QĐ-UBND ngày 
28/10/2019 của UBND thành phố Chí Linh và Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 
08/6/2020 của UBND phường Văn Đức).

- Tổng số tiền bảo vệ đất trồng lúa phải nộp (theo Quyết định số 
29/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 là: 80.000đ/m2 x 18.085,0m2 x 50%): 
723.400.000đ. Như vậy số tiền bảo vệ đất trồng lúa tính cho 1m2 đất là: 
723.400.000đ /12.789,5m2  =  56.560 đ/m2.

3. Thông tin giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường tại các vị trí 
tương đương với vị trí khu đất đề nghị đất giá: 

- Theo kết quả trúng đấu giá của 68 lô (từ lô L01 đến lô L06): giá trúng 
đấu giá của các lô khách hàng đã thực hiện nghĩa vụ tài chính là từ 5.600.000/m2 
đến 7.000.000/m2. 

- Lô A-02 không có khách hàng tham gia đấu giá (giá khởi điểm do 
UBND quy định tại lần 1 là 10.000.000đ/m2). 

4. Phương án giá khởi điểm: 
Căn cứ Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 về bảng giá 

đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 
05/2022/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh Hải Dương quy định hệ số 
điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022, căn cứ kết quả chứng 
thư định giá đất số 108/2022/CT-ĐGĐ ngày 15/10/2022: Xác định giá khởi 
điểm đấu giá quyền sử dụng đất của 17 lô đất ở tại các điểm, khu dân cư trên địa 
bàn phường Văn Đức, thành phố Chí Linh của Công ty Tư vấn Bất động sản và 
Tài nguyên môi trường Hà Nội. UBND thành phố Chí Linh thống nhất với số 
liệu của Công ty Tư vấn Bất động sản và Tài nguyên môi trường Hà Nội, trình 
Sở Tài chính thẩm định và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm để tổ 
chức đấu giá quyền sử dụng 04 lô đất ở tại Khu dân cư Con Nhạn 2, Vĩnh Đại 1, 
phường Văn Đức, thành phố Chí Linh (lần 2), mức giá như sau:

- Lô A-02, diện tích 200,0m2, mức giá 8.630.000đồng/m2 (Tám triệu, sáu 
trăm ba mươi nghìn đồng một mét vuông).

- Lô D-28  và lô D-29, tổng diện tích 384,0m2, mức giá 6.430.000đồng/m2 
(Sáu triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng một mét vuông).

- Lô D-30, diện tích 187,5m2, mức giá 8.630.000đồng/m2 (Tám triệu, sáu 
trăm ba mươi nghìn đồng một mét vuông).

Mức giá trên đã bao gồm đã bao gồm tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa, chi 
phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo dự án được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
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(Chi tiết vị trí, diện tích, kích thước các lô đất đấu giá theo bản vẽ quy hoạch 
chi tiết khu dân cư Con Nhạn 2, Vĩnh Đại 1, phường Văn Đức đã được UBND thành 
phố Chí Linh phê duyệt tại Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 
2019).

5. Việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất: Thực hiện 
theo quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và quy định của pháp luật hiện hành.

6. Thu, nộp tiền sử dụng đất sau khi đấu giá: 
Số tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư Con Nhạn 2, 

Vĩnh Đại 1, phường Văn Đức sau khi trừ tiền bảo vệ đất trồng lúa, số còn lại 
được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

III. 11 lô tại Khu dân cư mới Vĩnh Đại, phường Văn Đức (đợt 2 lần 2 và 
đợt 3 lần 2)

Căn cứ Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Ủy 
ban nhân dân thành phố Chí Linh về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) Quy 
hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư mới Vĩnh Đại, phường Văn Đức, thành phố 
Chí Linh;

Căn cứ Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Hải Dương về việc chuyển mục đích sử dụng đất (lần 3) để đấu giá 
quyền sử dụng đất tại Khu dân cư mới Vĩnh Đại, phường Văn Đức, thành phố Chí 
Linh, tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Quyết định số 4044/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của UBND thành phố 
Chí Linh về việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại các điểm, khu dân cư 
trên địa bàn phường Văn Đức, thành phố Chí Linh.

Căn cứ Quyết định số 3112/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thành phố 
Chí Linh về việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng 02 lô đất tại khu dân cư mới 
Vĩnh Đại, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh.

1. Phương pháp xác định giá đất: Áp dụng phương pháp hệ số điều 
chỉnh giá đất theo quy định tại Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định (được sửa đổi, bổ sung tại 
Khoản 4, Điều 3 Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 1 năm 2017 của 
Chính phủ) về giá đất và các văn bản pháp luật có liên quan. 

2. Xác định hiện trạng, vị trí và các thông tin về giá đất tại vị trí quy 
hoạch Khu dân cư đề nghị đấu giá:

- Theo Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 542/QĐ-UBND ngày 
07/5/2019 của UBND thành phố Chí Linh, khu dân cư mới Vĩnh Đại, phường 
Văn Đức có tổng diện tích quy hoạch đất ở để bán đấu giá cho nhân dân xây 
dựng nhà ở là 29.942,6m2. 

+ Ngày 30/5/2019, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 1861/QĐ-
UBND về việc chuyển mục đích sử dụng đất để đấu giá là 163 lô, tổng diện tích 
18.451,4 m2. Đã trúng đấu giá thành công, tuy nhiên có 02 lô (lô NV01-11, diện 
tích 170,0m2 và lô LK03-01, diện tích 126,0m2) khách hàng không thực hiện 
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nộp tiền sử dụng đất theo quy định, UBND thành phố Chí Linh ban hành Quyết 
định hủy kết quả trúng đấu giá quyết định số 3112/QĐ-UBND.

+ Ngày 21/9/2021, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 
2771/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng đất để đấu giá quyền sử 
dụng đất tại khu dân cư mới Vĩnh Đại với tổng diện tích là 6.749,2m2 đất ở gồm 
64 lô đất. UBND tỉnh đã phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá 62/64 lô 
(còn lại lô LK7-22 và LL7-23). Đã trúng đấu giá thành công 61/62 lô. Tuy nhiên 
có 06/61 lô khách hàng đã không thực hiện nộp tiền sử dụng đất theo quy định, 
UBND thành phố ban hành quyết định hủy kết quả trúng đấu giá tại Quyết định 
số 4044/QĐ-UBND. Còn lại 01 lô (lô NV05-01, diện tích 303,7m2) không có 
khách hàng tham gia đấu giá.

- Diện tích đề nghị đấu giá lần này (đợt 2 lần 2 và đợt 3 lần 2) 1.417,7m2 
đất ở chia thành 11 lô đất: gồm:

* Đợt 2, lần 2: 
+ 01 lô biệt thự NV01-11, diện tích 170,0m2

+ 01 lô liền kề từ lô LK03-01, diện tích 126,0m2.
* Đợt 3, lần 2:
+ 01 lô biệt thự NV05-01, diện tích 303,7m2.
+ 08 lô liền kề: lô LK07-06, lô LK07-09; lô LK07-12; lô LK07-14; lô 

LK07-15; lô LK07-17; lô LK07-22 và LK07-23.
- Vị trí khu đất đấu giá: Các lô đất đề nghị đấu giá xác định là đường 

trong khu dân cư Vĩnh Đại 1
- Theo quy định tại Bảng giá, vị trí của 11 lô đất được xác định: 
+ 01 lô: lô  biệt thự NV05-01là đất ở đô thị, thuộc đường phố loại I, 

Nhóm A, vị trí 1, mức giá quy định là 3.500.000đ/m2.
+ 10 lô: lô NV01-11; lô LK03-01; , lô LK07-06, lô LK07-09; lô LK07-12; 

lô LK07-14; lô LK07-15; lô LK07-17; lô LK07-22 và LK07-23, tổng diện tích 
1.114,0m2 là đất ở đô thị, thuộc đường phố loại I, Nhóm A, vị trí 3, mức giá quy 
định là 1.100.000đ/m2.

- Giá trị khu đất đề nghị đấu giá tính theo Bảng giá đất: 303,7m2 x 
3.500.000đ/m2 + 1.114m2 x 1.100.000đ/m2 = = 2.288.350.000 đ (dưới 20 tỷ 
đồng).

- Hệ số điều chỉnh giá đất do UBND tỉnh quy định năm 2022 là 1,0.
- Hiện trạng: Đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật.
- Tổng chi phí GPMB, đầu tư hạ tầng: 12.772.386.000đ/6.749,2m2  = 

1.892.420đồng/m2 (theo Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 19/10/2019 của 
UBND thành phố Chí Linh).

- Tổng số tiền bảo vệ đất trồng lúa phải nộp (theo Quyết định số 
29/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 là: 80.000đ/m2 x 10.454,0m2 x 50%): 
418.160.000đ. Như vậy số tiền bảo vệ đất trồng lúa tính cho 1m2 đất là: 
418.160.000đ /6.749,2m2  =  61.950 đ/m2.

3. Thông tin giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường tại các vị trí 
tương đương với vị trí khu đất đề nghị đất giá: 
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- Theo Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của UBND 
thành phố Chí Linh về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá tại vị trí quy hoạch 
khu dân cư mới Vĩnh Đại: các lô tại vị trí lô LK04 và LK05: giá trúng đấu giá từ 
6.499.900đ/m2 đến 8.259.000đ/m2.

- Theo kết quả trúng đấu giá của 61 lô tại Quyết định số 5292/QĐ-UBND 
ngày 29/12/2021: giá trúng đấu giá của các lô khách hàng đã thực hiện nghĩa vụ 
tài chính là từ 13.140.000/m2 đến 14.900.000/m2. Tuy nhiên các lô hủy khách 
hàng trúng đấu giá từ 8.690.000đ/m2 ddeens 14.300.000đ/m2.

- Lô NV05-01 không có khách hàng tham gia đấu giá (giá khởi điểm do 
UBND quy định tại lần trước là 12.000.000đ/m2). 

4. Phương án giá khởi điểm: 
Căn cứ Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 về bảng giá 

đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 
05/2022/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh Hải Dương quy định hệ số 
điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022, căn cứ kết quả chứng 
thư định giá đất số 108/2022/CT-ĐGĐ ngày 15/10/2022: Xác định giá khởi 
điểm đấu giá quyền sử dụng đất của 17 lô đất ở tại các điểm, khu dân cư trên địa 
bàn phường Văn Đức, thành phố Chí Linh của Công ty Tư vấn Bất động sản và 
Tài nguyên môi trường Hà Nội. UBND thành phố Chí Linh thống nhất với số 
liệu của Công ty Tư vấn Bất động sản và Tài nguyên môi trường Hà Nội, trình 
Sở Tài chính thẩm định và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm để tổ 
chức đấu giá quyền sử dụng 11 lô đất ở tại Khu dân cư Vĩnh Đại (đợt 2 lần 2 và 
đợt 3 lần 2), phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, mức giá như sau:

* Đợt 2, lần 2: 
+ 01 lô biệt thự NV01-11, diện tích 170,0m2, mức giá 12.590.000đ/m2 

(Mười hai triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng một mét vuông).
+ 01 lô liền kề từ lô LK03-01, diện tích 126,0m2, mức giá 13.180.000đ/m2 

(Mười ba triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng một mét vuông).
* Đợt 3, lần 2:
+ 01 lô biệt thự NV05-01, diện tích 303,7m2, mức giá 10.910.000đ/m2 

(Mười triệu, chín trăm mười nghìn đồng một mét vuông).
+ 06 lô liền kề: lô LK07-06, lô LK07-09; lô LK07-12; lô LK07-14; lô 

LK07-15; lô LK07-17, tổng diện tích 615,0m2, mức giá 11.860.000đ/m2 (Mười 
một triệu, tám trăm sáu mươi nghìn đồng một mét vuông).

+ 01 lô LK07-22, diện tích 100,0m2, mức giá 12.480.000đ/m2 (Mười hai 
triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng một mét vuông).

+ 01 lô LK07-23, diện tích 103,0m2, mức giá 13.140.000đ/m2 (Mười ba 
triệu, một trăm bốn mươi nghìn đồng một mét vuông).

Mức giá trên đã bao gồm đã bao gồm tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa, chi 
phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo dự án được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
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(Chi tiết vị trí, diện tích, kích thước các lô đất đấu giá theo bản vẽ quy hoạch 
chi tiết khu dân cư mới Vĩnh Đại, phường Văn Đức đã được UBND thành phố Chí 
Linh phê duyệt tại Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2019).

5. Việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất: Thực hiện 
theo quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và quy định của pháp luật hiện hành.

6. Thu, nộp tiền sử dụng đất sau khi đấu giá: 
Số tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư mới Vĩnh 

Đại, phường Văn Đức sau khi trừ tiền bảo vệ đất trồng lúa, số còn lại được nộp 
vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

Ủy ban nhân dân phường Văn Đức đề nghị UBND thành phố Chí Linh, 
Sở Tài chính thẩm định và trình UBND tỉnh Hải Dương xem xét, phê duyệt theo 
quy định.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
CHỦ TỊCH

Dương Văn Chiên
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