
Thay đổi giá trị đất đai
Nhìn chung, giá trị đất đai trên toàn tiểu bang NSW tăng 
3,6% từ 1,74 nghìn tỷ đô-la đến 1,80 nghìn tỷ đô-la trong 
12 tháng tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2020.

Nhìn chung, giá trị đất thổ cư trên toàn tiểu bang tăng 
4,0%. Giá trị đất thổ cư tăng trở lại sau khi giảm vào năm 
2019, với mức lãi suất thấp kỷ lục góp phần làm tăng nhu 
cầu trong khi đại dịch COVID-19 không có tác động đáng 
kể nào đến giá trị bất động sản nhà ở.

Nhìn chung, giá trị đất thương mại đã giảm 6,6%, phần 
lớn là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 với việc giảm 
doanh thu ngắn hạn và trung hạn có tác động tiêu cực đến 
giá trị đất thương mại. Tác động lớn nhất là ở các khu vực 
đô thị Sydney, mặc dù COVID-19 ảnh hưởng hạn chế hơn 
đối các vùng nông thôn.

Nhìn chung, thị trường công nghiệp vẫn mạnh với giá trị 
đất đai tăng 5,5% trên toàn tiểu bang do ảnh hưởng bởi 
nhu cầu về thương mại điện tử và các địa điểm lớn hơn, có 
vị trí tốt gần chợ Sydney với hệ thống đường bộ hay đường 
sắt tốt.

Nhìn chung, giá trị đất ở nông thôn tăng 4,8% chủ yếu do 
giá hàng hóa tiếp tục tăng mạnh, nguồn cung hạn chế và 
nhu cầu liên tục về đất có chất lượng tốt để trồng trọt, đa 
canh, và đồng cỏ.

Các nhà định giá làm việc theo hợp đồng

Chuyên gia Định giá (Valuer General) thuê ngoài dịch vụ 
định giá từ những nhà định giá theo hợp đồng. NSW được 
chia thành 18 khu vực hợp đồng bao gồm một hoặc nhiều 
khu vực chính quyền địa phương.

Các nhà thầu được lựa chọn theo quy trình đấu thầu rộng 
rãi mà tuân thủ các hướng dẫn mua sắm nghiêm ngặt 
dành cho các cơ quan công quyền của NSW. Quý vị có thể 
xem danh sách các nhà định giá đất theo hợp đồng tại 
valuergeneral.nsw.gov.au.

Giải thưởng Nhóm Định giá API của Năm 2020

VG NSW đã giành được Giải thưởng Nhóm Định giá của 
Năm tại Giải thưởng Bất Động sản Xuất sắc năm 2020 của 
Viện Bất Động sản Úc, đánh bại các cơ sở định giá trong 
nước và quốc tế.

Giải thưởng công nhận sự xuất sắc trong việc áp dụng các 
tiêu chuẩn định giá và cam kết thực hành tốt nhất trong 
toàn đội định giá.

Bản tin của Chuyên gia Định giá
Tháng 1 năm 2021  |  valuergeneral.nsw.gov.au
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Giá trị đất ở NSW
Chuyên gia Định giá xác định giá trị đất đai vào ngày 1 tháng 7 
năm 2020 cho hơn 2,6 triệu bất động sản trên khắp NSW. Giá 
trị đất đai được cung cấp cho Ngân khố NSW (Revenue NSW) 
để tính thuế đất

Các hội đồng thành phố nhận giá trị đất mới để tính thuế mỗi 
ba năm. Chuyên gia Định giá thông báo giá trị đất đai vào ngày 
1 tháng 7 năm 2019 cho các hội đồng thành phố để tính thuế. 
Giá trị đất đai năm 2019 phản ánh thị trường bất động sản tại 
thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2019 và do đó không bị ảnh 
hưởng bởi cháy rừng 2019-20 hoặc đại dịch COVID-19.

Giá trị đất đai ngày 1 tháng 7 năm 2020 được xác định có tính 
đến ảnh hưởng của cháy rừng và COVID-19 đối với giá trị đất 
đai, nếu có.

Để hỗ trợ các cộng đồng và các hội đồng thành phố bị ảnh 
hưởng bởi cháy rừng, Chuyên gia Định giá đã đề nghị các cộng 
đồng và hội đồng thành phố bị ảnh hưởng sử dụng giá trị đất 
đai vào ngày 1 tháng 7 năm 2020 để tính thuế. Hai hội đồng 
thành phố đã chấp nhận đề nghị này.

Việc mua bán bất động sản xung quanh thời điểm ngày 1 tháng 7 
năm 2020 là yếu tố quan trọng nhất được xem xét để xác định giá 
trị đất đai. Hơn 48.000 giao dịch mua bán bất động sản đã được 
phân tích để xác định giá trị đất đai vào ngày 1 tháng 7 năm 2020.

Quý vị có thể tìm thêm thông tin về giá trị đất đai năm 2019 và 
2020 đối với các bất động sản thổ cư, thương mại, công nghiệp 
và ở vùng nông thôn trong phần tóm tắt về giá trị đất đai của 
chúng tôi, có sẵn tại valuergeneral.nsw.gov.au.

Giá trị và phí đất đai 
Chuyên gia Định giá xác định giá trị đất đai mà các hội đồng 
thành phố sử dụng để phân bổ phí tại khu vực chính quyền địa 
phương của họ. Chuyên gia Định giá không định mức thuế cho 
các hội đồng thành phố.

Giá trị đất đai thay đổi không nhất thiết dẫn đến sự thay đổi về 
phí.

Đạo luật Chính quyền Địa phương 1993 cho phép hội đồng 
thành phố linh hoạt trong việc xây dựng một cơ cấu phân bổ 
phí cho những người đóng phí của hội đồng đó. Hội đồng 
thành phố có thể lựa chọn kết hợp các loại phí đất, phí và lệ 
phí và chính sách định giá phù hợp với khu vực và cộng đồng 
của mình.

Để tìm hiểu thêm về cách tính phí cho quý vị, vui lòng liên hệ 
với hội đồng thành phố của mình.

Đường dây Trợ giúp về cháy rừng và COVID-19

Nếu bất động sản của quý vị bị ảnh hưởng bởi trận cháy 
rừng 2019-20 hoặc quý vị cho rằng giá trị đất đai của mình 
đã bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và không chính xác, vui 
lòng liên hệ với đường dây hỗ trợ chuyên dụng của chúng 
tôi theo số 1800 458 884.

Vietnamese | Tiếng Việt



@Chính phủ NSW thông qua Chuyên gia Định giá, 2020 Quý vị có thể sao chép, phân phối hoặc tự do dùng ấn phẩm 
này cho bất kỳ mục đích nào, miễn là quý vị cho biết Chuyên gia Định giá là chủ sở hữu của ấn phẩm. P20/10/012.
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Chuyên gia Định giá
Chuyên gia Định giá, Tiến sĩ David Parker được Thống đốc Tiểu 
bang NSW bổ nhiệm vào tháng 1 năm 2020 để lãnh đạo hệ 
thống định giá của NSW. Ông có nhiều kinh nghiệm về hệ thống 
định giá đất đai và thu mua đất đai vì ông từng là Quyền Ủy viên 
của Tòa án Đất đai và Môi trường và là Giáo sư về Bất Động sản tại 
Đại học Nam Úc.

Trách nhiệm chính của Chuyên gia Định giá được quy định trong 
Đạo luật Định giá Đất đai 1916 và Đạo luật Thu mua Đất đai (Bồi 
thường theo các Điều khoản Công bằng) Năm 1991.

Trọng tâm của Tiến sĩ Parker cho năm 2021 bao gồm việc nhấn 
mạnh vào tính minh bạch, chất lượng, đảm bảo việc tuân thủ các 
Đạo luật, đáp ứng các cam kết về Dịch vụ Khách hàng của Chính 
phủ NSW và duy trì vai trò độc lập của Chuyên gia Định giá.

 
Sự độc lập của Chuyên gia Định giá

Chuyên gia Định giá là độc lập với Chính phủ NSW, là cơ quan 
ấn định thuế đất và các hội đồng là cơ quan ấn định mức phí.

Sự độc lập này rất quan trọng vì nó tách biệt rõ ràng việc 
quyết định giá trị đất đai với việc sử dụng chúng bởi Chính 
phủ NSW và các hội đồng để đánh thuế và tính phí.

Chuyên gia Định giá đảm bảo giá trị đất đai được xác định 
một cách công bằng và dựa trên bằng chứng, sử dụng thông 
tin từ việc mua bán bất động sản.

Những tác động đến việc tính phí và đánh thuế không được 
xem xét trong quá trình xác định giá trị đất đai.

 
Dịch vụ NSW (Service NSW)
Giờ đây, quý vị có thể truy cập thông tin về định giá đất đai và các 
dịch vụ trực tuyến từ trang mạng của Chuyên gia Định giá thông 
qua Dịch vụ NSW (Service NSW). Quý vị cũng có thể sử dụng các 
quầy tự phục vụ kỹ thuật số tại các trung tâm của Dịch vụ NSW. 
Nhân viên dịch vụ khách hàng của Dịch vụ NSW có thể giúp quý 
vị hoàn thành các dịch vụ trực tuyến của Chuyên gia Định giá tại 
các trung tâm dịch vụ hoặc qua điện thoại.

Quý vị cũng có thể đăng ký để nhận Thông báo về Định giá bằng 
điện tử thông qua tài khoản MyService của mình hoặc tại trung 
tâm Dịch vụ NSW.

Cập nhật thông tin của quý vị
Truy cập valuergeneral.nsw.gov.au:
•  để biết thông tin về cách nhận Thông 

báo Định giá của quý vị qua email
•  để cập nhật địa chỉ gửi thư của quý vị để 

nhận Thông báo Định giá.

Liên hệ với chúng tôi

1800 110 038
Thứ Hai - Thứ Sáu: 8:30 sáng - 5:00 chiều

Valuer General NSW
PO Box 745
Bathurst NSW 2795

valuationenquiry@property.nsw.gov.au

Chúng tôi đánh giá cao ý kiến 
phản hồi của quý vị
Ý kiến phản hồi của quý vị giúp chúng tôi cải 
thiện hệ thống định giá.

valuergeneral@ovg.nsw.gov.au

Quý vị có cần thông dịch viên 
không?
Vui lòng gọi cho Dịch vụ Thông dịch và 
Phiên Dịch Toàn quốc (TIS National) theo 
số 131 450 và yêu cầu họ gọi cho chúng tôi 
theo số 1800 110 038.
Bản tin đã dịch có sẵn tại valuergeneral.nsw.
gov.au

Báo cáo về COVID-19
Vào tháng 3 năm 2020, một đại dịch trên toàn thế giới đã được 
công bố, được gọi là COVID-19. Úc đã bị phong toả để hạn chế sự 
lây lan, dẫn đến gián đoạn về lối sống của cá nhân, môi trường 
làm việc và làm gián đoạn các hoạt động kinh doanh.

Để ứng phó, Chuyên gia Định giá đã tái đánh giá tác động của 
COVID-19 đối với thị trường bất động sản ở NSW để chuẩn bị cho 
việc định giá vào ngày 1 tháng 7 năm 2020.

Việc tái đánh giá cho thấy hoạt động mua bán vẫn tiếp tục và 
người bán và người mua vẫn hoạt động trên thị trường bất động 
sản, bất chấp COVID-19. Việc tái đánh giá cũng cho thấy rằng 
trong khi tất cả các lĩnh vực đều giảm về mức độ hoạt động mua 
bán, thì lĩnh vực bất động sản nhà ở là hoạt động tích cực nhất và 
cho thấy có khả năng phục hồi.

Bất chấp sự đồn đoán của giới truyền thông rằng giá trị bất động 
sản sẽ giảm khoảng 30%, bằng chứng cho thấy 98% Khu Vực 
Chính Quyền Địa Phương (LGA - Local Government Area) ở khu 
dân cư vẫn ổn định hoặc tăng giá trị.

Khu vực phi dân cư đã bị gián đoạn nhiều hơn do hậu quả của 
COVID-19. Việc tái đánh giá đã cho thấy cách tiếp cận của Chuyên 
gia Định giá về việc giảm giá trị đất đai trong trường hợp không có 
mức doanh số bán hợp lý để so sánh. Bản đánh giá đã được đăng 
tại valuergeneral.nsw.gov.au.

Báo cáo Cháy rừng
Vào cuối năm 2019 và đầu năm 2020, nạn cháy rừng đã thiêu rụi 
hơn 5,4 triệu ha đất trên khắp NSW. Sau cuộc khủng hoảng này, 
Chuyên gia Định giá đã hoàn thành một nghiên cứu về việc cháy 
rừng đã ảnh hưởng thế nào đến giá trị đất đai trong quá khứ.

Nghiên cứu cho thấy tác động của những vụ cháy rừng này đối với 
giá trị đất đai phụ thuộc vào một loạt các yếu tố bao gồm:

• vị trí của bất động sản trong khu vực bị ảnh hưởng bởi cháy 
rừng

• tỷ lệ bất động sản bị huỷ hoại

• mức độ nhu cầu về đất đai tại khu vực đó.

Tác động đến giá trị đất đai khác nhau từ mức ít thay đổi hay 
không thay đổi đến mức giảm 30% về giá trị.

Nghiên cứu này được xem xét khi xác định giá trị đất đai cho các 
khu vực bị ảnh hưởng bởi cháy rừng. Nghiên cứu này có sẵn tại 
valuergeneral.nsw.gov.au.

Cần thêm thông tin?
Truy cập www.valuergeneral.nsw.gov.au để tìm:

• giá trị đất đai và việc mua bán bất động sản

• các chính sách giải thích cách thực hiện việc định giá

• tóm tắt giá trị đất đai để biết các xu hướng và sự biến động 
của giá trị đất đai


