
Chứnh thư 
Thẩm Ðịnh Giá

KHÁCH HÀNG

Ông Nguyễn Thanh Trí

TÀI SẢN THẨM ÐỊNH

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình xây dựng và vật kiến trúc gắn liền 
với đất tại số Số 200 đường Bến Vân Ðồn, Phường 1, Quận 4, Thành Phố 
Hồ Chí Minh

citics.vn TÐ123-1/CITICS/BC



Kính gửi: Ông LÊ HOÀNG VŨ
Căn cứ vào hợp đồng thẩm định giá số TĐ123/CITICS/HĐTĐ giữa CÔNG TY CỔ PHẦN CITICS (CITICS) và ÔNG NGUYỄN THANH TRÍ
Căn cứ báo cáo kết quả thẩm định giá số TĐ123-1/CITICS/BC

Citics cung cấp chứng thư thẩm định giá số TĐ 123-1/CITICS/CT với các nội dung sau:

Khách hàng

Tài sản thẩm định

Thông tin pháp lý do khách hàng cung cấp

Chi tiết thông tin tài sản và cách thức thẩm định

Thời điểm

Mục đích

Cơ sở giá trị

Phương pháp thẩm định

Giả thuyết

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình xây dựng và vật kiến trúc gắn liền với đất tại số 200 
đường Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Theo báo cáo kết quả thẩm định giá số: TĐ123-1/CITICS/BC

Tháng 09 năm 2020

Làm cơ sở thế chấp vay vốn

Giá trị thị trường

Phương pháp chiết trừ và phương pháp chi phí

Tài sản thẩm định giá là 2 thửa đất liền kề nhau cùng một chủ sở hữu. Citics giả định sẽ gộp 2 thửa 
đất làm một để tính toán giá trị cho cả khu đất với vị trí là mặt tiền đường Bến Vân Đồn. Và giá trị này 
chỉ có giá trị khi 2 thửa không tách rời và cùng một chủ sở hữu.                              

• Giấy chứng nhận quyền sử đất và tài sản khác gắn liền trên đất số B12000 do UBND quận 4 
cấp ngày 13/4/2020

• Giấy phép xây dựng số 123CB do UBND quận 4 cấp ngày 12/3/2020.

• Tờ khai lệ phí trước bạ số B123/2020 do UBND quận 4 cấp ngày 12/2/2/2020

Ông NGUYỄN THANH TRÍ

3434675533

162/40A Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí MinhĐịa chỉ

Số CMND / Hộ chiếu

Citics.vn    |        1900 633075  01Số TĐ123-1/CITICS-CT

Chứng thư thẩm định giá

CÔNG TY CỔ PHẦN CITICS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TĐ123-1/CITICS/CT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2020

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc



2. Giá trị công trình xây dựng trên đất

Tổng giá trị tài sản thẩm định làm tròn

Bằng chữ

Những điều khoản loại trừ

Thời hạn có hiệu lực của kết quả thẩm định giá

• Chứng thư được phát hành 03 (ba) bản, cấp cho khách hàng 02 (hai) bản, CITICS lưu 01 (một) bản
• Mọi hình thức sao chép kết quả thẩm định đều không có giá trị. Trong mọi trường hợp CITICS không chịu trách nhiệm trước khiếu nại của bên thứ ba không phải là khách hàng 

yêu cầu thẩm định. 

THẨM ĐỊNH VIÊN

LÝ PHƯỚC THỌ TRẦN THANH NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC
SỐ THẺ: XII17.1854 SỐ THẺ: VI10.396

• Kết quả thẩm định giá không có giá trị thay thế pháp lý tài sản.

• Chứng thư Thẩm định giá này do Thẩm định viên lập và không thể tách rời với báo cáo thẩm 
định giá số TĐ123-1/CITICS/BC

06 (sáu) tháng kể từ khi phát hành chứng thư thẩm định giá.

Hai tỷ đồng chẵn.

2,000,000,000 đ

Nhà phố 4 tầng

Nhà phố 2 thầng

20

10

10,000,000

5,000,000

250,000,000

200,000,000

50,000,000

Chứng thư thẩm định giá

Kết quả thẩm định giá như sau

1. Giá trị quyền sử dụng đất được công nhận

1.1 Đất phù hợp quy họach

1.2 Đất vi phạm quy họach được công nhận

Đất ở

Đất ở

Đất lúa

Đất lúa

DIỆN TÍCH (m2) ĐƠN GIÁ (đ/m2) GIÁ TRỊ (vnđ)

130

70

30

40

30

20

10

1,750,000,000

1,550,000,000

950,000,00030,000,000

10,000,000

650,000,00015,000,000

5,000,000

250,000,000

200,000,000

50,000,000
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Báo cáo kết quả
Thẩm Ðịnh Giá
Số TÐ123-1/CITICS/CT kèm theo chứng thư thẩm định giá số TÐ123-1/CITICS/BC. 
Ngày lập 19  tháng 06 2020

citics.vn TÐ123-1/CITICS/BC



Khách hàng

Đơn vị thực hiện

Tài sản thẩm định

Số hợp đồng thẩm định giá

Thời điểm

Mục đích thẩm định

Cơ sở giá trị

Phương pháp thẩm định

Giả thuyết

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình xây dựng và vật kiến trúc gắn liền với đất tại số 200 
đường Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

TĐ123/CITICS/HĐTĐ

Tháng 09 năm 2020

Làm cơ sở thế chấp vay vốn

Giá trị thị trường

Phương pháp chiết trừ và phương pháp chi phí

Tài sản thẩm định giá là 2 thửa đất liền kề nhau cùng một chủ sở hữu. Citics giả định sẽ gộp 2 thửa 
đất làm một để tính toán giá trị cho cả khu đất với vị trí là mặt tiền đường Bến Vân Đồn. Và giá trị này 
chỉ có giá trị khi 2 thửa không tách rời và cùng một chủ sở hữu.                              

Ông

CÔNG TY CỔ PHẦN CITICS

NGUYỄN THANH TRÍ

3434675533

1900 633075

0315391639

162/40A Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Số 18-20 đường số 05, phường An Lợi Đông, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ

Địa chỉ

Số CMND / Hộ chiếu

Số điện thoại

Mã số thuế

1. Thông tin chung

E Citics.vn    |    F 1900 633075  04Số TĐ123-1/CITICS-CT



Tờ bản đồ

Chủ sở hữu

Thửa số

Thông tin pháp lý do khách hàng cung cấp

• Giấy chứng nhận quyền sử đất và tài sản khác gắn liền trên đất số B12000 do UBND quận 4 
cấp ngày 13/4/2020

• Giấy phép xây dựng số 123CB do UBND quận 4 cấp ngày 12/3/2020.

• Tờ khai lệ phí trước bạ số B123/2020 do UBND quận 4 cấp ngày 12/2/2/2020

Tọa đọ Google Maps

Quan hệ giữa chủ sở hữu và khách hàng

Mục đích sử dụng dất

Địa chỉ

Hình thức sử dụng

DIỆN TÍCH ĐẤT

1. Đất được công nhận

Chiều rộng 

Chiều dài

Hình dáng

Huớng 

1.1 Đất phù hợp quy hoạch

1.2 Đất vi phạm quy hoạch được công nhận

2. Đất không được công nhận

Đất ở

Đất ở

Đất lúa

Đất lúa

22

Ông Trần Minh Long

11

10.49875959, 10.1609484

Ông Lê Hoàng Vũ và Ông Nguyễn Thanh Bình là anh em trong một nhà.

4m

5m

Vuông vức

Đông

Đất ở, Đất lúa

Số 120 đường Hai Bài Trưng, phường 1, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Chung

DIỆN TÍCH (m2) THỜI HẠN SỬ DỤNG

130

100

30

70

20

30

10

20

Lâu dài

Lâu dài

20 tháng 03 năm 2050

20 tháng 03 năm 2050

2. Thông tin tài sản thẩm định giá

2.2 Thông tin về thửa đất

2.1 Thông tin pháp lý

F Citics.vn    |    G 1900 633075  05Số TĐ123-1/CITICS-CT



Khoảng cách ra đường chính

Kết nối giao thông

Yếu tố khác

So sánh với thực tế

Ghi chú khác

Mặt tiền tiếp giáp 1 mặt tiền, 1 mặt hẻm

Đường trước tài sản

Kết cấu

Quy họach dự kiến

Động rộng

Đoạn nhỏ nhất

50m

Đường thông

Gần trường học

Hiện trạng thửa đất trên thực tế phù hợp với pháp lý hiện có

Tài sản thẩm định giá là 2 thửa đất liền kề nhau cùng một chủ sở hữu. Citics giả định sẽ gộp 2 thửa 
đất làm một để tính toán giá trị cho cả khu đất với vị trí là mặt tiền đường Bến Vân Đồn. Và giá trị này 
chỉ có giá trị khi 2 thửa không tách rời và cùng một chủ sở hữu.                              

Đường nhựa

4m

3m

2m

Hiện trạng tiếp giáp

HUỚNG TIẾP GIÁP VỚI

Đông

Tây

Nam 

Bắc 

Đường Bến Vân Đồn

Nhà dân

Nhà dân

Nhà dân

2. Thông tin tài sản thẩm định giá

2.3 Hiện trạng thửa đất

C Citics.vn    |    D 1900 633075  06Số TĐ123-1/CITICS-CT



Cấp nhà

Số tầng

Năm xây dựng

Năm sửa chữa

Hiện trạng sử dụng

So sánh với thực tế

Ghi chú khác

Cấu trúc phòng

SỐ PHÒNGLOẠI PHÒNG

Hệ thống điện

Hệ thống truyền hình

Hệ thống cấp thoát nước

CƠ SỞ HẠ KỸ THUẬT

Mô tả công trình

Loại nhà

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THỨ NHẤT 

Nhà phố

Cấp III

3 tầng, 1 hầm

2010

2015

Đang cho thuê

Công trình xây dựng trên đất đúng với pháp lý hiện có

Tài sản thẩm định giá là 2 thửa đất liền kề nhau cùng một chủ sở hữu. Citics giả định sẽ gộp 2 thửa 
đất làm một để tính toán giá trị cho cả khu đất với vị trí là mặt tiền đường Bến Vân Đồn. Và giá trị này 
chỉ có giá trị khi 2 thửa không tách rời và cùng một chủ sở hữu.                              

Phòng ngủ 3

Nhà vệ sinh 2

Phòng khách 1

Bếp 1

Khung, sàn BTCT; mái ngói, nền lát gạch ceramic, …
Theo đánh giá, trong điều kiện sử dụng bình thường, niên hạn sử dụng được ước tính là khoảng 40 
năm

2. Thông tin tài sản thẩm định giá

2.4 Công trình xây dựng trên đất

H Citics.vn    |    I 1900 633075  07Số TĐ123-1/CITICS-CT

TỔNG DIỆN TÍCH TẦNG NỔI TẦNG HẦM

400 m2

Tổng diện tích công trình

400 m2 0 m2



Cấp nhà

Số tầng

Năm xây dựng

Năm sửa chữa

Hiện trạng sử dụng

So sánh với thực tế

Ghi chú khác

Cấu trúc phòng

SỐ PHÒNGLOẠI PHÒNG

Hệ thống điện

Hệ thống truyền hình

Hệ thống cấp thoát nước

CƠ SỞ HẠ KỸ THUẬT

Mô tả công trình

Loại nhà

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THỨ HAI

Nhà phố

Cấp III

3 tầng, 1 hầm

2010

2015

Đang cho thuê

Công trình xây dựng trên đất đúng với pháp lý hiện có

Tài sản thẩm định giá là 2 thửa đất liền kề nhau cùng một chủ sở hữu. Citics giả định sẽ gộp 2 thửa 
đất làm một để tính toán giá trị cho cả khu đất với vị trí là mặt tiền đường Bến Vân Đồn. Và giá trị này 
chỉ có giá trị khi 2 thửa không tách rời và cùng một chủ sở hữu.                              

Phòng ngủ 3

Nhà vệ sinh 2

Phòng khách 1

Bếp 1

Khung, sàn BTCT; mái ngói, nền lát gạch ceramic, …
Theo đánh giá, trong điều kiện sử dụng bình thường, niên hạn sử dụng được ước tính là khoảng 40 
năm

2. Thông tin tài sản thẩm định giá

2.4 Công trình xây dựng trên đất

G Citics.vn    |    H 1900 633075  07Số TĐ123-1/CITICS-CT

TỔNG DIỆN TÍCH TẦNG NỔI TẦNG HẦM

400 m2

Tổng diện tích công trình

400 m2 0 m2



ĐƠN GIÁ ĐẤT THEO UBND

Đất lúa

Đất ở

Đất lúa

Vị trí theo UBND

Đất ở

VT1

12,000,000 đ/m2

70% thị trường

12,000,000 đ/m2

100% UBND

2. Thông tin tài sản thẩm định giá

2.5 Các thông số theo UBND quy định

2.6 Quy định tính đất vi phạm quy hoạch được công nhận

* Citics.vn    |    + 1900 633075  09Số TĐ123-1/CITICS-CT



2. Thông tin tài sản thẩm định giá

2.7 Hình ảnh vị trí 

! Citics.vn    |    " 1900 633075  10Số TĐ123-1/CITICS-CT

Tọa đọ Google Maps 10.49875959, 10.1609484

Tài sản thẩm định giá

Tài sản thẩm định giá



2. Thông tin tài sản thẩm định giá

2.8 Hình ảnh thực tế

! Citics.vn    |    " 1900 633075  11Số TĐ123-1/CITICS-CT

ĐƯỜNG VÀO TÀI SẢN

TỔNG THỂ TÀI SẢN

BÊN TRONG TÀI SẢN

ĐƯỜNG TRƯỚC TÀI SẢN

BÊN TRONG TÀI SẢN

BÊN TRONG TÀI SẢN



3. Thông tin tài sản so sánh

Qua nguồn dữ liệu giao dịch trên thị trường có được từ các phương pháp thu thập của Citics. Bằng kỹ thuật phân tích, Citics chọn ra 3 tài sản so sánh 
có các yếu tố tương đồng nhất với tài sản thẩm định để tiến hành xác định giá trị tài sản thẩm định, cụ thể như sau:

8 Citics.vn    |    9 1900 633075  12Số TĐ123-1/CITICS-CT

Tài sản so sánh 1

Tài sản so sánh 2

Tài sản so sánh 3

Chuyển đổi mục đích

120 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

180 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

190 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

<

<

=

Tài sản thẩm định giá

Tại thời điểm khảo sát, thông tin giao dịch trên thị trường hạn chế tài sản so sánh tương đồng với tài 
sản thẩm định giá. Do vậy, Citics sử dụng phương pháp chuyển đổi mục đích sử dụng đất có tính 
toán đến hệ số (K) điều chỉnh trong ngoài hạn mức của từng khu vực cùng với các yếu tố thị trường. 
CITICS sẽ giả sử và chuyển đổi toàn bộ diện tích đất của các tài sản sang mục đích sử dụng là đất ở 
để tính toán ra đơn giá trên mỗi m2 dùng làm đơn giá chỉ dẫn cho tài sản thẩm định.



3. Thông tin tài sản so sánh

! Citics.vn    |    " 1900 633075  13Số TĐ123-1/CITICS-CT

A. Hình ảnh

B. Thông tin thửa đất

3.1 TÀI SẢN SO SÁNH 1

ĐƯỜNG VÀO TÀI SẢN TỔNG THỂ

Vị trí

Toạ độ 10.49875959, 10.1609484

120 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Mục đích sử dụng dất

DIỆN TÍCH ĐẤT

1. Đất được công nhận

1.1 Đất phù hợp quy hoạch

1.1 Đất vi phạm quy hoạch được công nhận

2. Đất không được công nhận

Đất ở

Đất ở

Đất lúa

Đất lúa

Đất ở, Đất lúa

DIỆN TÍCH (m2) THỜI HẠN SỬ DỤNG

130

110

20

70

10

40

10

20

Lâu dài

Lâu dài

20 tháng 03 năm 2050

20 tháng 03 năm 2050

Chiều rộng 

Chiều dài

Hình dáng

Huớng 

4m

5m

Vuông vức

Đông



3. Thông tin tài sản so sánh
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B. Thông tin thửa đất (tiếp theo)

C. Công trình xây dựng

Cấp nhà

Số tầng

Năm xây dựng

Năm sửa chữa

Đơn giá xây dựng

Mô tả công trình

Loại nhà Nhà phố

Cấp III

3 tầng, 1 hầm

2010

2015

3,000,000 đ/m2

Khung, sàn BTCT; mái ngói, nền lát gạch ceramic, …
Theo đánh giá, trong điều kiện sử dụng bình thường, niên hạn sử dụng được ước tính là khoảng 40 
năm

Chất lượng còn lại 70%

Giá trị công trình xây dựng 3,000,000,000 đ

3.1 TÀI SẢN SO SÁNH 1

Tình trạng pháp lý Sổ đỏ

Khoảng cách ra đường chính

Yếu tố khác

Mặt tiền tiếp giáp 1 mặt tiền, 1 mặt hẻm

Đường trước tài sản

Kết cấu

Quy họach dự kiến

Động rộng

Đoạn nhỏ nhất

50m

Gần trường học

Đường nhựa

4m

3m

2m

Kết nối giao thông Đường thông

TỔNG DIỆN TÍCH TẦNG NỔI TẦNG HẦM

400 m2
Tổng diện tích công trình

400 m2 0 m2
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D. Về giao dịch

E. Các thông số UBND

F. Quy định tính đất vi phạm quy hoạch được công nhận

G. Chi phí chuyển đổi lên đất ở

H. Đơn giá đất thị trường phù hợp quy hoạch

Đất ở

Chi phí chuyển từ đất lúa

Đất ở

Đất lúa

Vị trí theo UBND

Hạn mức chuyển đổi sang đất ở

Hệ số K chuyển đổi

VT1

300 m2

1,5 lần

70% Thị trường

200,000,000 đ

200,000,000 đ

100% UBND

ĐƠN GIÁ ĐẤT THEO UBND

Đất lúa

Đất ở 12,000,000 đ/m2

12,000,000 đ/m2

3.1 TÀI SẢN SO SÁNH 1

Tình trạng Rao bán

Người liên hệ

Giá rao bán

Giá thương lượng

Giá trị quyền sử dụng đất

Thời điểm Tháng 10/2020

Anh Tuấn

2,000,000,000 đ

2,000,000,000 đ

2,000,000,000 đ

Số điện thoại 0903691866
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A. Hình ảnh

B. Thông tin thửa đất

ĐƯỜNG VÀO TÀI SẢN TỔNG THỂ

Vị trí

Toạ độ 10.49875959, 10.1609484

180 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Mục đích sử dụng dất

DIỆN TÍCH ĐẤT

1. Đất được công nhận

1.1 Đất phù hợp quy hoạch

1.2 Đất vi phạm quy hoạch được công nhận

2. Đất không được công nhận

Đất ở

Đất ở

Đất lúa

Đất lúa

Đất ở, Đất lúa

DIỆN TÍCH (m2) THỜI HẠN SỬ DỤNG

130

110

20

70

10

40

10

20

Lâu dài

Lâu dài

20 tháng 03 năm 2050

20 tháng 03 năm 2050

Chiều rộng 

Chiều dài

Hình dáng

Huớng 

4m

5m

Vuông vức

Đông

3.2 TÀI SẢN SO SÁNH 2
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B. Thông tin thửa đất (tiếp theo)

C. Công trình xây dựng

Cấp nhà

Số tầng

Năm xây dựng

Năm sửa chữa

Đơn giá xây dựng

Mô tả công trình

Loại nhà Nhà phố

Cấp III

3 tầng, 1 hầm

2010

2015

3,000,000 đ/m2

Khung, sàn BTCT; mái ngói, nền lát gạch ceramic, …
Theo đánh giá, trong điều kiện sử dụng bình thường, niên hạn sử dụng được ước tính là khoảng 40 
năm

Chất lượng còn lại 70%

Giá trị công trình xây dựng 3,000,000,000 đ

3.2 TÀI SẢN SO SÁNH 2

Tình trạng pháp lý Sổ đỏ

Khoảng cách ra đường chính

Yếu tố khác

Mặt tiền tiếp giáp 1 mặt tiền, 1 mặt hẻm

Đường trước tài sản

Kết cấu

Quy họach dự kiến

Động rộng

Đoạn nhỏ nhất

50m

Gần trường học

Đường nhựa

4m

3m

2m

Kết nối giao thông Đường thông

TỔNG DIỆN TÍCH TẦNG NỔI TẦNG HẦM

400 m2
Tổng diện tích công trình

400 m2 0 m2
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D. Về giao dịch

E. Các thông số UBND

F. Quy định tính đất vi phạm quy hoạch được công nhận

G. Chi phí chuyển đổi lên đất ở

H. Đơn giá đất thị trường phù hợp quy hoạch

Đất ở

Chi phí chuyển từ đất lúa

Đất ở

Đất lúa

Vị trí theo UBND

Hạn mức chuyển đổi sang đất ở

Hệ số K chuyển đổi

VT1

300 m2

1,5 lần

70% Thị trường

200,000,000 đ

200,000,000 đ

100% UBND

ĐƠN GIÁ ĐẤT THEO UBND

Đất lúa

Đất ở 12,000,000 đ/m2

12,000,000 đ/m2

3.2 TÀI SẢN SO SÁNH 2

Tình trạng Rao bán

Người liên hệ

Giá rao bán

Giá thương lượng

Giá trị quyền sử dụng đất

Thời điểm Tháng 10/2020

Anh Tuấn

2,000,000,000 đ

2,000,000,000 đ

2,000,000,000 đ

Số điện thoại 0903691866
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A. Hình ảnh

B. Thông tin thửa đất

ĐƯỜNG VÀO TÀI SẢN TỔNG THỂ

Vị trí

Toạ độ 10.49875959, 10.1609484

190 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Mục đích sử dụng dất

DIỆN TÍCH ĐẤT

1. Đất được công nhận

1.1 Đất phù hợp quy hoạch

1.2 Đất vi phạm quy hoạch được công nhận

2. Đất không được công nhận

Đất ở

Đất ở

Đất lúa

Đất lúa

Đất ở, Đất lúa

DIỆN TÍCH (m2) THỜI HẠN SỬ DỤNG

130

110

20

70

10

40

10

20

Lâu dài

Lâu dài

20 tháng 03 năm 2050

20 tháng 03 năm 2050

Chiều rộng 

Chiều dài

Hình dáng

Huớng 

4m

5m

Vuông vức

Đông

3.3 TÀI SẢN SO SÁNH 3
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B. Thông tin thửa đất (tiếp theo)

C. Công trình xây dựng

Cấp nhà

Tổng diện tích

Năm xây dựng

Năm sửa chữa

Đơn giá xây dựng

Mô tả công trình

Loại nhà Nhà phố

Cấp III

400 m2

2010

2015

3,000,000 đ/m2

Khung, sàn BTCT; mái ngói, nền lát gạch ceramic, …
Theo đánh giá, trong điều kiện sử dụng bình thường, niên hạn sử dụng được ước tính là khoảng 40 
năm

Chất lượng còn lại 70%

Giá trị công trình xây dựng 3,000,000,000 đ

3.3 TÀI SẢN SO SÁNH 3

Tình trạng pháp lý Sổ đỏ

Khoảng cách ra đường chính

Yếu tố khác

Mặt tiền tiếp giáp 1 mặt tiền, 1 mặt hẻm

Đường trước tài sản

Kết cấu

Quy họach dự kiến

Động rộng

Đoạn nhỏ nhất

50m

Gần trường học

Đường nhựa

4m

3m

2m

Kết nối giao thông Đường thông

TỔNG DIỆN TÍCH TẦNG NỔI TẦNG HẦM

400 m2
Tổng diện tích công trình

400 m2 0 m2
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D. Về giao dịch

E. Các thông số UBND

F. Quy định tính đất vi phạm quy hoạch được công nhận

G. Chi phí chuyển đổi lên đất ở

H. Đơn giá đất thị trường phù hợp quy hoạch

Đất ở

Chi phí chuyển từ đất lúa

Đất ở

Đất lúa

Vị trí theo UBND

Hạn mức chuyển đổi sang đất ở

Hệ số K chuyển đổi

VT1

300 m2

1,5 lần

70% Thị trường

200,000,000 đ

200,000,000 đ

100% UBND

ĐƠN GIÁ ĐẤT THEO UBND

Đất lúa

Đất ở 12,000,000 đ/m2

12,000,000 đ/m2

3.3 TÀI SẢN SO SÁNH 3

Tình trạng Rao bán

Người liên hệ

Giá rao bán

Giá thương lượng

Giá trị quyền sử dụng đất

Thời điểm Tháng 10/2020

Anh Tuấn

2,000,000,000 đ

2,000,000,000 đ

2,000,000,000 đ

Số điện thoại 0903691866
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4.1 Điều chỉnh đơn giá quyền sử dụng đất

STT NỘI DUNG

Điều chỉnh tỷ lệ

Vị trí đường

Mặt tiền tiếp giáp

Độ rộng đường (m)

Kết cấu đường

Kết nối giao thông

Khoảng cách ra đường chính (m)

Diện tích công nhận (m2)

Thời hạn sử dụng đất

Chiều dài (m)

Chiều rộng (m)

Hình dáng

Hướng chính

Tình trạng pháp lý

Tỷ lệ điều chỉnh

Tỷ lệ điều chỉnh

Tỷ lệ điều chỉnh

Tỷ lệ điều chỉnh

Tỷ lệ điều chỉnh

Tỷ lệ điều chỉnh

Tỷ lệ điều chỉnh

Tỷ lệ điều chỉnh

Tỷ lệ điều chỉnh

Tỷ lệ điều chỉnh

Tỷ lệ điều chỉnh

Tỷ lệ điều chỉnh

Tỷ lệ điều chỉnh

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Nguyễn Trãi

1 Mặt tiền

4

Nhựa

Đường thông

60

60

Lâu dài

5

5

Vuông vức

Đông

Sổ hồng

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Nguyễn Trãi

1 Mặt tiền

4

Nhựa

Đường thông

60

60

Lâu dài

5

5

Vuông vức

Đông

Sổ hồng

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Nguyễn Trãi

1 Mặt tiền

4

Nhựa

Đường thông

60

60

Lâu dài

5

5

Vuông vức

Đông

Sổ hồng

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Nguyễn Trãi

1 Mặt tiền

4

Nhựa

Đường thông

60

60

Lâu dài

5

5

Vuông vức

Đông

Sổ hồng

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TÀI SẢN THẨM ĐỊNH TÀI SẢN SO SÁNH 1 TÀI SẢN SO SÁNH 2 TÀI SẢN SO SÁNH 3
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4.1 Điều chỉnh đơn giá quyền sử dụng đất (tiếp theo)

4.2 Giá trị quyền sử dụng đất

STT NỘI DUNG

Điều chỉnh tỷ lệ

Yếu tố khác

Đơn giá chỉ dẫn (đ/m2)

Đơn giá đất ở PHQH (đ/m2)

Tỷ lệ chênh lệch mức giá chỉ dẫn 
so với tài sản thẩm định

Số lần điều chỉnh

Tổng tỷ lệ điều chỉnh thuần (%)

Tổng giá trị điều chỉnh thuần (đ)

Tổng tỷ lệ điều chỉnh gộp (%)

Tỷ lệ điều chỉnh 100% 100% 100% 100%

Nằm dưới bụng cầu Nằm dưới bụng cầu Nằm dưới bụng cầu Nằm dưới bụng cầu

20,000,000 20,000,000 20,000,000 

20,000,000 

-2% -2% -2%

0 0 0

-2% -2% -2%

2,000,000 2,000,000 2,000,000 

2% 2% 2% 

A

14

B

C

D

E

TÀI SẢN THẨM ĐỊNH TÀI SẢN SO SÁNH 1 TÀI SẢN SO SÁNH 2 TÀI SẢN SO SÁNH 3

Nhận xét và phân tích

Qua phân tích và thực hiện điều chỉnh, chất lượng thông tin về các tài sản so sánh là tương đương 
nhau; mức giá chỉ dẫn, tổng giá trị điều chỉnh gộp, tổng số lần điều chỉnh, biên độ điều chỉnh của 
các bất động sản chênh lệch không đáng kể và mức độ chênh lệch giữa mức giá điều chỉnh so với 
đơn giá thẩm định không quá 15%, CITICS đề xuất sử dụng bình quân đơn giá đất sau điều chỉnh 
của 03 tài sản so sánh để làm đơn giá chỉ dẫn cho tài sản thẩm định.

Đơn giá đất ở phù hợp quy hoạch theo thị trường của tài sản thẩm định là: 20.000.000 đ/m2

ĐƠN GIÁ ĐẤT CÁC LOẠI PHÙ HỢP QUY HOẠCH VI PHẠM QUY HOẠCH

Đất ở 

Đất lúa 

Giá trị quyền sử dụng đất được công nhận

STT QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Phù hợp quy hoạch

Vi phạm quy hoạchVi phạm quy hoạch

Tổng giá trị

Đất ở

Đất ở

Đất lúa

Đất lúa

100

100

100

100

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

12,000,000,000

12,000,000,000

12,000,000,000

12,000,000,000

12,000,000,000

12,000,000,000

12,000,000,000

1

2

1.1

1.1

1.2

1.2

DIỆN TÍCH (m2) ĐƠN GIÁ (đ/m2) GIÁ TRỊ (đ)

20.000.000 đ/m2

20.000.000 đ/m2

20.000.000 đ/m2

20.000.000 đ/m2



NĂM HOÀN THÀNH NĂM SỬA CHỮA NĂM THẨM ĐỊNH

SỐ NĂM SỬ DỤNG

Thời gian hoàn thành và sửa chữa

Tuổi thọ công trình
TUỔI THỌ SỬ DỤNG (NĂM) TUỔI THỌ TĂNG THÊM DO VIỆC 

TU SỬA (NĂM)

Chất lượng còn lại (%)

2010 2015 2020

1 40 5

60%

4. Ước tính giá trị tài sản thẩm định
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4.3.1 Công trình xây dựng trên đất thứ 1

KẾT CẤU CHÍNH

Móng 80% 80% 80%

80% 80% 80%

80% 80% 80%

80% 80% 80%

80% 80% 80%

80%80%

80%

Tường

Nền, sàn

Kết cấu dỡ mái

Mái

Tổng cộng

Chất lượng còn lại (%)

TỶ LỆ KẾT CẤU CHÍNH (%) TỶ LỆ HAO MÒN (%) TỶ LỆ CHẤT LƯỢNG CÒN LẠI (%)

A. Tính chất lượng còn lại 

B. Giá trị công trình xây dựng

THEO PHƯƠNG PHÁP TỶ TRỌNG KẾT CẤU

THEO PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG THẲNG

KẾT LUẬN CHẤT LƯỢNG CÒN LẠI CỦA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TỪ 2 PHƯƠNG PHÁP LÀ 70%

TỔNG DIỆN TÍCH TẦNG NỔI TẦNG HẦM

Hệ số tầng hầm

Chất lượng còn lại

400 m2
Tổng diện tích công trình

400 m2 0 m2

1,5

60%

Đơn giá xây dựng

Giá trị công trình xây dựng

10,000,000 đ

10,000,000 đ

• Đơn giá xây dựng được CITICS tính toán dựa trên: căn cứ vào suất vốn đầu tư xây dựng công trình qua các năm của Bộ xây dựng và suất vốn đầu tư của các công ty xây dựng 
trên địa bàn.

• Đơn giá xây dựng đã bao gồm cả hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, chống sét, cấp nước, PCCC trong công trình và chưa bao gồm chi phí trang thiết bị công trình như: hệ thống 
điều hoà không khí, hệ thống thông tin liên lạc, truyền hình, truyền thanh, hệ thống máy bơm phục vụ PCCC, hệ thống báo cháy, chống trộm, nội thất...



5. Kết quả thẩm định giá
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Lưu ý
• Kết quả thẩm định giá chỉ phản ánh giá trị thị trường của tài sản tại thời điểm thẩm định giá trong trường hợp không có sự thay đổi về chính sách, pháp luật, và các yếu tố gây ảnh 

hưởng đến thị trường bất động sản.
• Kết quả thẩm định giá chỉ được sử dụng đúng mục đích yêu cầu của khách hàng và trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày phát hành chứng thư.
• Tài sản này nằm trong diện quy hoạch vì vậy kiến nghị ngân hàng không nên cho vay. Nên nhận thêm một tài sản khác để đảm bảo rủi ro

THẨM ĐỊNH VIÊN

LÝ PHƯỚC THỌ TRẦN THANH NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC
SỐ THẺ: XII17.1854 SỐ THẺ: VI10.396

Trên cơ sở phân tích những yếu tố có ảnh hưởng và theo dõi sự biến động của thị trường bất động sản tại khu vực thẩm định giá, CITICS kết luận giá 
trị tài sản thẩm định với những đặc điểm mô tả tại thời điểm thẩm định như sau:

STT HẠNG MỤC

I. QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐƯỢC CÔNG NHẬN

II. CÔNG TRÌNH XUÂY DỰNG TRÊN ĐẤT

TỔNG GIÁ TRỊ

ĐẤT PHÙ HỢP QUY HOẠCH

ĐẤT VI PHẠM QUY HOẠCH

DIỆN TÍCH (m2) ĐƠN GIÁ (đ/m2) GIÁ TRỊ (đ)

Đất ở

Đất ở

Nhà phố 12 tầng và 3 hầm

Đất lúa

Đất lúa

Nhà phố 1 tầng

100

100

100

100

100

100

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

12,000,000,000

12,000,000,000

12,000,000,000

12,000,000,000

12,000,000,000

12,000,000,000

12,000,000,000

12,000,000,000

12,000,000,000

12,000,000,000

12,000,000,000

1

1

1

2

2

2
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6.1 Giới hạn kết quả thẩm định giá

1. Kết quả thẩm định giá chỉ có hiệu lực khi và chỉ khi các bên tham gia tuân thủ và hoàn thành các điều khoản trong hợp đồng thẩm định giá số 
TĐ123/CITICS/HĐTĐ quy định. Trong trường hợp khách hàng không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ bao gồm nghĩa vụ thanh toán đã ghi trong Hợp 
đồng nêu trên trong thời hạn quy định thì CITICS mặc nhiên coi là hợp đồng vô hiệu và toàn bộ Báo cáo chứng thư thẩm định giá nếu CITICS thoả 
thuận giao trước cho khách hàng sẽ không có giá trị pháp lý.

2. Kết quả thẩm định giá trên chỉ có giá trị khi khách hàng đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, nghĩa vụ tài chính về quyền sử dụng đất và/hoặc quyền sở 
hữu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật và các bên có liên quan. 

3. Khách hàng là chủ tài sản hoặc bên thứ ba yêu cầu thẩm định giá phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp trong việc cung 
cấp hồ sơ pháp lý, tài liệu liên quan quyền sở hữu, quyền sử dụng, đặc tính kinh tế - kỹ thuật và các tính năng khác có liên quan đến tài sản thẩm định 
và hướng dẫn CVTĐ/CTV của CITICS khi khảo sát vị trí và hiện trạng thực tế tài sản.

4. CITICS không thẩm định tính sở hữu hợp pháp hay những thay đổi pháp lý trên giấy tờ gốc mà có thể hiện hoặc không thể hiện trên bản sao đã 
được cung cấp. CITICS giả định rằng tất cả giấy tờ pháp lý đã cung cấp là trung thực, chính xác và tài sản thẩm định giá không bị tranh chấp, thế 
chấp và xung đột lợi ích với bất kì bên nào. 

5. CITICS không có điều kiện kiểm tra thực tế cấu trúc & hiện trạng của các bộ phận khuất/ngầm của phần công trình xây dựng, tài sản gắn liền với 
đất. CITICS không chịu trách nhiệm nếu có phát sinh các hư hỏng, phá bỏ, thay đổi kết cấu hiện trạng của công trình xây dựng hay thay đổi chủ sở 
hữu trong quá trình sử dụng sau thời điểm thẩm định giá.

6. Mọi hình thức sao chép kết quả thẩm định đều không có giá trị. Trong mọi trường hợp CITICS không chịu trách nhiệm trước khiếu nại của bên thứ 
ba không phải là khách hàng yêu cầu thẩm định.

Đính kèm theo Báo cáo Chứng thư Thẩm định giá số TĐ123-1/CITICS
Khi sử dụng Báo cáo Chứng thư thẩm định, quý khách hàng vui lòng lưu ý các vấn đề sau:
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6.2 Căn cứ thẩm định giá

STT

Luật Giá

Nghị định 

Luật Đất đai

Nghị định

Thông tư

Thông tư

Thông tư

Thông tư

Thông tư

Thông tư liên tịch

Công văn

Quyết định

Hướng dẫn

Quyết định

Thông tư

Số 11/2012/QH13,  20/06/2012.

Số 177/2013/NĐ-CP, 14/11/2013 của Chính phú.

Số 45/2013/QH13, 29/11/2013.

Số 89/2013/NĐ-CP, 06/08/2013 của Chính phủ.

Số 158/2014/TT-BTC, 27/10/2014 của Bộ Tài Chính.

Số 28/2015/TT-BTC, 06/03/2015 của Bộ Tài Chính.

Số 126/2015/TT-BTC, 20/08/2015 của Bộ Tài 
Chính.

Số 145/2016/TT-BTC, 06/10/2016 của Bộ Tài 
Chính.

Số 45/2013/TT-BTC, 25/04/2013 của Bộ Tài chính.

Số 13/LB-TT BTC-XD-VGCP, 18/08/1994.

Số 1326/BXD-QLN, 08/08/2011.

Số 51/2014/QĐ-UBND, 31/12/2014 của UBND 
Thành phố Hồ Chí Minh.

Số: 3100/HDLCQ-TNMT-STC-SXD-CT.

Hồ sơ, tài liệu về tài sản thẩm định do khách hàng 
cung cấp

Căn cứ cơ sở dữ liệu của Công ty Cổ phần CITICS

Số 30/2017/QĐ-UBND, 22/07/2017 của UBND 
Thành phố Hồ Chí Minh

Số 38/2014/TT-BTC, 28/03/2014 của Bộ Tài Chính.

Quy định về giá

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Giá

Quy định về quản lý và sử dụng đất đai

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về 
thẩm định giá

Ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 
02, 03 và 04

Ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05, 
06 và 07

Ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08, 
09 và 10

Ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao 
tài sản cố định.

Phương pháp xác định giá trị còn lại.

Hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản cố định 
là nhà, vật kiến trúc.

Ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01 tháng 01 
năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019

Áp dụng bảng giá các loại đất ban hành kèm theo 

Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 
của UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Điều chỉnh bổ sung bảng giá đất ở ban hành kèm theo 

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/
NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về 
thẩm định giá

TÊN VĂN BẢN SỐ, NGÀY BAN HÀNH NỘI DUNG VĂN BẢN

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

15

5
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6.3 Pháp lý tài sản thẩm định
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6.3 Pháp lý tài sản thẩm định



Số 18-20 đường số 5, An Lợi Đông, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh
Trụ sở TPHCM

Văn phòng Hà Nội
Tầng 2 toà nhà Thanh Xuân Complex, số 6 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân, Hà Nội

1900633075

hotro@citics.vn

,

-


	00_Cover
	01_CTHH_canhan
	02_CTHH_KQ_HH
	02_Cover Copy
	03_BC_canhan
	04_BC_canhan_thongtin
	05_BC_canhan_hrt
	06_BC_canhan_CTXD
	07_BC_canhan_CT2
	08_BC_canhan_UBND
	09_BC_canhan_HA
	10_BC_canhan_HATT
	11_BC_canhan_TSSS
	12_BC_canhan_TSSS1_1
	13_BC_canhan_TSSS1_2
	14_BC_canhan_TSSS1_3
	15_BC_canhan_TSSS2_1
	16_BC_canhan_TSSS2_2
	17_BC_canhan_TSSS2_3
	18_BC_canhan_TSSS3_1
	19_BC_canhan_TSSS3_2
	20_BC_canhan_TSSS3_3
	21_BC_canhan_UT1
	22_BC_canhan_UT2
	23_BC_canhan_UT3
	24_BC_canhan_KQ
	25_BC_canhan_PL1
	26_BC_canhan_PL2
	27_BC_canhan_PL1
	28_BC_canhan_PL2
	29_biacuoi

