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Trị giá đất ngày 1 tháng 7 năm 2019 
Chuyên gia Định giá (Valuer General) đã công bố trị giá đất của 2,6 triệu bất động sản trên toàn tiểu bang NSW vào 
ngày 8 tháng 1 năm 2020. Trị giá đất là giá trị của đất mà thôi, và phản ánh thị trường bất động sản vào ngày 1 tháng 
7 năm 2019. 
Quý vị có thể tìm thêm thông tin về sự thay đổi của trị giá đất nhà ở, đất thương mại, công nghiệp và nông thôn 
trong các bản tóm tắt trị giá đất của chúng tôi, có tại valuergeneral.nsw.gov.au.  
Các bản tóm tắt bao gồm: 

khuynh hướng thay đổi của trị giá đất 
trị giá đất trung bình và giá bán 

trị giá đất điển hình 
các báo cáo định giá. 

Mua bán bất động sản 
Mua bán bất động sản là yếu tố quan trọng nhất mà các chuyên gia định giá xét tới khi xác định trị giá đất. Trong 
quá trình định giá năm 2019, các chuyên gia định giá đã phân tích một loạt nhiều giao dịch mua bán bất động sản 
xảy ra vào khoảng ngày 1 tháng 7 năm 2019. 

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về mua bán tại valuergeneral.nsw.gov.au, kể cả: 
báo cáo định giá bán cho thấy các giao dịch mua bán được phân tích trong tiến trình định giá tại vùng của quý vị 
các giao dịch mua bán bất động sản trên toàn tiểu bang NSW. 

Trị giá đất và bản đồ mua bán bất động sản 
Quý vị hãy dùng các trị giá mới của đất và bản đồ mua bán bất động sản tại valuergeneral.nsw.gov.au để tìm: 

trị giá đất trong năm năm vừa qua 
thông tin về mua bán bất động sản ở mức độ đường phố và vùng ngoại thành trong năm năm vừa qua 
thông tin về mua bán bất động sản cho từng bất động sản kể từ năm 2001. 

Giá trị đất và thuế nhà 
Chuyên gia Định giá cho các hội đồng thành phố biết về giá trị mới của đất ít nhất ba năm một lần. Các hội đồng 
dùng các trị giá đất này để tính toán và phân bổ thuế nhà (rates). 

Các hội đồng có thể tính thuế nhà dựa trên trị giá đất của tài sản của quý vị, hoặc: 
chỉ con số này mà thôi (nhưng đôi khi phải chịu một số tiền tối thiểu), hoặc 
cộng thêm một số tiền nhất định. 

Nếu trị giá đất của quý vị tăng lên, điều đó không nhất thiết có nghĩa là thuế nhà của quý vị sẽ tăng, vì thuế này tùy 
thuộc vào: 

cơ cấu tính thuế của hội đồng của quý vị 
các giới hạn về mức tăng do Ủy Ban Độc lập Kiểm Soát và Định Giá (Independent Pricing and Regulatory 
Tribunal - IPART) quy định. 

Để biết thêm thông tin về thuế nhà, xin vui lòng liên hệ với hội đồng của quý vị. 

Không dùng giấy 
Nếu sở hữu tài sản với tư cách cá nhân hoặc doanh nghiệp, giờ đây quý vị có thể chọn nhận Thông báo Định giá 
(Notice of Valuation) qua email. Quý vị sẽ có thể truy cập Thông báo Định giá điện tử của mình với bất kỳ thiết bị 
nào. 

Để đăng ký, hãy truy cập valuergeneral.nsw.gov.au. 
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Dùng ngôn ngữ của quý vị 
Chúng tôi có nhiều tài liệu được dịch sẵn tại trang mạng của chúng tôi gồm có: 
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thông tin về Chuyên gia Định giá, trị giá đất và việc mua lại bất động sản bắt buộc 
các thông cáo báo chí, bao gồm cái nhìn khái quát về sự thay đổi của trị giá đất trên toàn tiểu bang 
bản tin của Chuyên gia Định giá, bao gồm tin tức về hệ thống định giá tại NSW. 

Định giá đất chung lại với nhau 
Đất dính liền nhau 
Chúng tôi có thể định giá chung các lô đất dính liền nhau để quý vị nhận được một mức định giá duy nhất dùng cho 
việc tính thuế nhà và các thuế khác. 
Chúng tôi có thể định giá chung các lô đất dính liền nhau nếu các lô đất này: 

có chung một sở hữu chủ 
không được cho thuê một phần 
không thích nghi cho các mục đích sử dụng khác nhau. 

Đất vùng nông thôn 
Chúng tôi cũng có thể định giá chung các lô đất riêng biệt ở nông thôn nếu đất được dùng như một tài sản trong 
mục đích nông nghiệp hoặc chăn nuôi. 
Liên hệ với chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn xin sát nhập tại valuergeneral.nsw.gov.au để tìm hiểu xem chúng tôi 
có thể định giá các lô đất của quý vị chung lại với nhau không. 

Cải tiến đảm bảo chất lượng 
Chúng tôi đã thực hiện một số cải tiến cho chương trình đảm bảo chất lượng của mình, bao gồm: 

áp dụng các biện pháp để cải thiện tính nhất quán của dữ liệu được các nhà thầu định giá cung cấp 
gia tăng việc quản lý hiệu năng và yêu cầu báo cáo 
cải tiến việc kiểm toán và xét lại các phương pháp của chúng tôi, tập trung vào cách giải quyết dựa trên rủi ro. 

Chúng tôi cũng đã tăng cường mức độ thường xuyên kiểm tra tính chính xác của trị giá đất và dữ liệu tài sản đối với 
các bất động sản có độ rủi ro thấp, giảm từ sáu năm xuống còn năm năm thì làm một lần. 
Quý vị có thể tìm thêm thông tin về chương trình đảm bảo chất lượng năm 2019 tại valuergeneral.nsw.gov.au.  

Cần biết thêm thông tin? 
Tìm thêm thông tin về tiến trình định giá tại valuergeneral.nsw.gov.au. Các chính sách định giá và tờ thông tin của 
chúng tôi cung cấp thông tin về cách chúng tôi định giá các loại đất khác nhau, bao gồm:

đất vùng nông thôn 
đất di sản bị hạn chế 

đất dưới mực nước cao 
đất trong hệ thống chung cư.

Liên hệ với chúng tôi 

   

  
  

1800 110 038 

 Valuation Services 
Property NSW 
PO Box 745 
Bathurst NSW 2795  

@   valuationenquiry@property.nsw.gov.au 

Chúng tôi coi trọng ý kiến phản hồi của quý vị 
Hãy cho chúng tôi biết trải nghiệm của quý vị. Ý kiến phản 
hồi của quý vị giúp chúng tôi cải thiện hệ thống định giá. 

 Valuer General 
PO Box K274 
Haymarket NSW 1240 

@ valuergeneral@ovg.nsw.gov.au 

Quý vị có cần thông dịch viên không?
Vui lòng gọi cho Dịch vụ Thông Phiên Dịch Toàn quốc 
(TIS National) theo số 131 450 và nhờ họ gọi cho Bất 
Động Sản NSW (Property NSW) theo số 1800 110 038. 

@Chính phủ NSW thông qua Chuyên gia Định giá, 2019. 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 sở hữu chủ của ấn phẩm.  
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