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Số: 2Mô JSTNMT—CCQLĐĐ Quảng Bình, ngày 22 tháng 11 năm 2019

V/v thực hiện Kết luận tại buổi hợp báo

và gặp mặt báo chỉ quý III/2019.

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện chi đạo của UBND tinh tại Thông báo kết luận số 3763/TB—

VPUBND ngày 14/10/2019 về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì,

phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu để trả lời câu hỏi của phóng

viên Trương Quang Nam, Báo Thanh Niên: “Thủ tướng đã có Chỉ thị, UBND tỉnh

Quảng Bình cũng có Chỉ thị về bình ổn giá cả thị trường bất động sản và vừa qua

các cơ quan truyền thông liên tục phản ảnh, thông tin giá ảo bất động sản, cò thổi

giá trên địa bàn tính; hợp HĐND tỉnh các đại biểu cũng đã nêu vấn để thảo luận,

vậy các cơ quan, cấp ngành liên quan đã làm gì để thực hiện và kết quả ra sao? Giá

trên thị trường hiện tại là giả ảo, bị cò thổi giá, không phù hợp với tinh hình kinh tế

xã hội địa phương, với mức thu nhập của người dân, nhưng vừa qua, một số đơn vị

định giả đưa ra mức giá khởi điểm để đấu giá với mức khá cao, vậy có phải vô tình

làm cho giá đất tiếp tục tăng cao không, các giải pháp để khắc phục tình trạng

này”. Về vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo như sau:

1. Đối với vấn để bình ổn giá cả thị trường bất động sân
Thời gian vừa qua, giá đất các tỉnh, thành phố nói chung và tỉnh Quảng Bình

nói riêng đã có sự tăng đột biến, các khu đất đưa ra đấu giá có rất nhiều người

tham gia đấu giá, các giao dịch chuyển nhượng diễn ra sôi động, giá trị chuyển

nhượng ngày càng tăng.
Nhằm đáp ứng nhu cầu về đất ở và đầu tư kinh doanh, UBND tỉnh đã giao

nhiệm vụ cho nhiều đơn vị làm chủ đầu tư để tạo quỹ đất ở trên địa bản các địa

phương (Sở Xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở TN&MT, BQLDA

xây dụng và Trung tâm phát triển quỹ đất các huyện, thị xã, thành phố...), xã hội

hoá thực hiện các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, khu đô thị để tăng quỹ đất

ở lên rất nhiều; chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện thuận lợi

cho người dân chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng

đất đối với các khu đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu dân cư.

Để người dân có nhu cầu tiếp cận kịp thời và đầy đủ thông tin về đấu giá

quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 276/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 27/02/2018 về việc đề nghị UBND tỉnh chi đạo các chủ đầu tư dự

án phát triển quỹ đất (Sở Xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở

TN&MT, Trung tâm phát triển quỹ đất các huyện, thị xã, thành phố) công khai



minh bạch các thông tin về quỹ đất đưa ra đấu giá trên các phương tiện thông tin

đại chúng, tổ chức đấu giá lại đối với các lô đất chưa có người tham gia đấu giá;

chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ theo thẩm quyền đã được quy

định để kịp thời giải quyết việc giao đất theo hinh thức tiếp tục đấu giá quyền sử

dụng đất hoặc giao đất không thông qua đấu giả sau khi đã tổ chức đấu giá không

thành. Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 731/UBND-

NC ngày 15/5/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số

842/STNMT—CCQLĐĐ ngày 23/5/2018 về việc giao các đơn vị liên quan tiếp tục

tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản và đấu giá

quyền sử dụng đất để kịp thời đưa đất và tài sản vào đấu giá, đáp ứng nhu cầu ngày

càng tăng của người dân.
Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ,

UBND tinh đã ban hành Chỉ thị số 08/CT—UBND ngày 06/6/2019 về một số giải

pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, các Sở,

ngành, địa phuong đã liên tục theo dõi, nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của

thị trường và tham mưu UBND tỉnh các biện pháp xử lý kịp thời để bình ổn giá thị

trường như rà soát quy hoạch đô thị, quy hoạch khu công nghiệp để điều chính, bổ

sung quỹ đất cho phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội; Sở Xây dụng đã chỉ đạo

Thanh tra Sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm và kịp thời các

vi phạm trong thực hiện quy định về đầu tư, kinh doanh bất động sản và ban hành

Công văn số 3614/SXD-QLN ngày 17/10/2019 gửi UBND các huyện, thị xã, thành

phố về việc công khai danh mục, thông tin các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị,

khu dân cư trên địa bản.
Đến thời điểm hiện nay, thị trường bất động sản cơ bản được chấn chỉnh, giá

đất trên thị trường có dấu hiện giảm sốt, chững lại và ổn định hơn, lượng giao dịch

đã giảm nhiều. Với quỹ đất ở hiện nay, người dân có nhu cầu về đất ở để làm nhà

có nhiều sự lựa chọn phù hợp với khả năng tài chính của mình hơn.

2. Đối với vấn để định giá đất để đưa ra mức giá khởi điểm đấu giá

quyền sử dụng đất
Trên thị trường hiện nay thực tế vẫn còn tồn tại hiện tượng các doanh

nghiệp, sàn giao dịch bất động sản, các cá nhân kinh doanh bất động sản có giao

dịch ngẫm về giá chuyển nhượng, khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng thì chỉ

thống nhất thoả thuận theo giá đất đã được quy định tại bảng giá đất của tinh. Đây

cũng là một vấn đề làm ảnh hưởng đến giá đất thực nhưng không phải là kênh

thông tin chính khi các cơ quan nhà nước tiến hành định giá đất để đưa ra mức giá

khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất. Hiện nay, việc định giá đất cụ thể để xác

định giá đất khởi điểm đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện theo

phương pháp so sánh trực tiếp với giá phổ biến trên thị trường tại thời điểm định

giá, đảm báo theo nguyên tắc định giả và quy định của pháp luật, phù hợp với giả



thị trường tại thời điểm định giả và được người dân chấp nhận (người trúng đấu giá

và người đăng ký giao đất theo giá khởi điểm đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài

chính với Nhà nước theo quy định, chưa có trường hợp phải huỷ kết quả trúng đấu

giá do quá hạn người trúng đấu giá không thực hiện nộp tiền sử dụng đất).

Sở dĩ, thị trường bất động sản của tỉnh ta trong thời gian qua trở nên sôi

động, giá đất ngày càng tăng là do có lợi thế về chiều dải bờ biển, hệ thống hang

động và định hướng phát triển du lịch nên các nhà đầu tư có uy tin về phát triển du

lịch, bất động sản không chỉ trong tỉnh mà cả ngoài tỉnh như TP Hà Nội, TP Hồ

Chí Minh, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu rất quan tâm và mong muốn đầu tư các

khu du lịch, khu đô thị, các loại hình bất động sản được cho phép; đồng thời các dự

án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh đã được tỉnh chỉ đạo thực hiện đầy đủ thủ tục

về quy hoạch, phê duyệt dự án, cơ sở hạ tầng các dự án phát triển quỹ đất được đầu

tư đầy đủ, hiện đại, đồng bộ, thuận tiện về giao thông, vị trí địa lý thuận lợi, khả

năng sinh lợi cao nên giá đất ngày càng tăng, phù hợp với thị trường.
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Như vậy, việc định giả đát đưa ra mưc giá khởi điểm để đấu giá trong thời

gian vừa qua cơ bản phù hợp với giá thị trường tại thời điểm định giả, đảm bảo

tính đúng, tinh đủ tiền sử dụng đất; được thị trường chấp nhận thông qua kết quả

trúng đấu giá các dự án trên địa bản.

Trên đây là nội dung trả lời câu hỏi của phóng viên Trương Quang Nam, Báo

Thanh Niên theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 3763/TB-

VPUBND ngày 14/10/20l9, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Sở Thông tin và

Truyền thông biết và phối hợp thực hiện.
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