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TÓM TẮT 

Bất động sản ở Việt Nam đã và đang trở thành nguồn tài nguyên, nguồn vốn để Nhà nước đầu 
tư và phát triển sản xuất. Vì vậy bất động sản ngày càng trở nên có giá trị hơn. Mặc dù vậy, việc 
quản lý bất động sản vẫn chưa tốt và gặp nhiều khó khăn. Thực tế cho thấy rằng, phương thức quản 
lý hiện nay chưa phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội. Công nghệ thông tin đã xâm nhập vào hầu 
hết các lĩnh vực trong đời sống, trong đó bao gồm cả lĩnh vực quản lý thông tin bất động sản. Hệ 
thống thông tin địa lý (GIS) là một công cụ giúp các cơ quan nhà nước có thể cập nhật kịp thời các 
thay đổi theo thời gian, có thể tìm kiếm thông tin nhanh chóng. Vì vậy việc xây dựng cơ sở dữ liệu 
đất đai bao gồm cả thông tin bất động sản là rất cần thiết. Sử dụng các chức năng phân tích không 
gian trong phần mềm ArcView để xử lý thông tin là phương pháp chính trong nghiên cứu này. 

Từ khóa: Bất động sản, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, quản lý thông tin. 

SUMMARY 

Real estate in Vietnam has been becoming an important source of capital for investment and 
development. However, real estate database still encounters with problems, the major of them being 
of managerial nature. Information technology has penetrated deep into most of the economic fields 
including real estate information management. Geographical Information System (GIS) is a tool to 
help government and administrative institutions update changes in time and obtain information 
quickly. The use of spatial analyst functions in ArcView software to process data was discussed in 
the present paper. 

Key words: Database management, GIS, real estate.     

1. ®Æt vÊn ®Ò 

BÊt ®éng s¶n ë n−íc ta hiÖn nay ®· trë 
thμnh mét nguån vèn, nguån tμi nguyªn ®Ó 
Nhμ n−íc vμ nh©n d©n ®Çu t− ph¸t triÓn s¶n 
xuÊt kinh doanh. ë nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi, 
nhÊt lμ c¸c n−íc ph¸t triÓn, ho¹t ®éng m«i 
giíi, giao dÞch bÊt ®éng s¶n lμ mét ho¹t ®éng 
cã tÝnh chuyªn nghiÖp cao, c¸c chuyªn viªn 
hμnh nghÒ giao dÞch bÊt ®éng s¶n ph¶i cã 

chøng chØ hμnh nghÒ do chÝnh phñ cÊp 
(Murray vμ Litt, 1949). Trong thêi gian gÇn 
®©y, c¸c trung t©m kinh doanh, m«i giíi bÊt 
®éng s¶n ë ViÖt Nam ph¸t triÓn ngμy cμng 
nhiÒu trªn kh¾p c¸c khu vùc, tØnh thμnh víi 
c¸c quy m« tõ nhá ®Õn lín, tõ ®ã gióp Ých cho 
viÖc khai th«ng mua b¸n bÊt ®éng s¶n, ®ång 
thêi còng gãp phÇn lμm s«i ®éng thªm ho¹t 
®éng kinh doanh cña c¸c ng©n hμng. Do ®ã, 
bÊt ®éng s¶n thùc sù ngμy cμng cã gi¸ trÞ. 
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Tuy nhiªn, viÖc qu¶n lý bÊt ®éng s¶n cßn 
nhiÒu bÊt cËp, nhiÒu v−íng m¾c do xuÊt 
ph¸t tõ nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau, 
trong ®ã c¸ch thøc qu¶n lý lμ nguyªn nh©n 
chñ yÕu (NguyÔn Thanh Trμ vμ NguyÔn 
§×nh Bång, 2006). Thùc tiÔn cho thÊy, víi 
c¸ch thøc qu¶n lý nh− hiÖn nay th× ch−a 
thùc sù ®¸p øng ®−îc nhu cÇu cña sù ph¸t 
triÓn kinh tÕ - x· héi. 

C«ng nghÖ th«ng tin ®· th©m nhËp vμo 
®a sè c¸c lÜnh vùc cña cuéc sèng, kÓ c¶ trong 
lÜnh vùc qu¶n lý th«ng tin bÊt ®éng s¶n. HÖ 
thèng th«ng tin gióp Nhμ n−íc vμ nh÷ng c¬ 
quan qu¶n lý cã thÓ cËp nhËt kÞp thêi, nhanh 
chãng khi cã nh÷ng thay ®æi (Ph¹m V¨n 
V©n, 2006). §Ó qu¶n lý th«ng tin bÊt ®éng 
s¶n th× viÖc x©y dùng c¬ së d÷ liÖu (CSDL) lμ 
mét viÖc lμm cÇn thiÕt. Môc ®Ých cña nghiªn 
cøu lμ x©y dùng c¬ së d÷ liÖu phôc vô cho 
viÖc qu¶n lý th«ng tin bÊt ®éng s¶n t¹i thÞ 
trÊn Tr©u Quú - Gia L©m - Hμ Néi. 

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 
Tæ d©n phè Cöu ViÖt thuéc thÞ trÊn Tr©u 

Quú (Gia L©m - Hμ Néi) ®−îc chän lμm ®Þa 
®iÓm nghiªn cøu v× n¬i ®©y cã qu¸ tr×nh ®« 
thÞ ho¸ diÔn ra m¹nh mÏ nh−ng viÖc qu¶n lý 
th«ng tin bÊt ®éng s¶n cßn yÕu kÐm, thñ 
c«ng.  

C¬ së d÷ liÖu bÊt ®éng s¶n ®−îc x©y 
dùng trªn nÒn b¶n ®å ®Þa chÝnh ®−îc sè ho¸ 
ë Microstation sau ®ã chuyÓn sang ArcView. 
Trong nghiªn cøu nμy, c«ng cô GIS ®· ®−îc 
dïng ®Ó thu thËp sè liÖu, x©y dùng c¬ së d÷ 
liÖu bÊt ®éng s¶n vμ sö dông c¬ së d÷ liÖu ®ã 
cho c¸c øng dông cô thÓ. GIS cã chøc n¨ng tæ 
hîp d÷ liÖu trong ph©n tÝch kh«ng gian nh− 
chång xÕp b¶n ®å, t¹o vïng ®Öm, gióp nhμ 
qu¶n lý dÔ dμng gi¶i quyÕt tranh chÊp, hay 
t×m kiÕm theo yªu cÇu mét ®¬n vÞ bÊt ®éng 
s¶n nμo ®ã. §iÒu nμy rÊt cã ý nghÜa v× ®©y lμ 
mét c«ng cô cung cÊp th«ng tin nhanh chãng 
víi ®é chÝnh x¸c cao, gióp c¸c nhμ qu¶n lý 
hay c¸c nhμ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch cã ®−îc 
nh÷ng quyÕt ®Þnh s¸ng suèt. 

3. VïNG NGHI£N CøU 
ThÞ trÊn Tr©u Quú cã diÖn tÝch tù nhiªn 

lμ 724,7844 ha, trong ®ã ®Êt n«ng nghiÖp 
377,3454 ha vμ ®Êt phi n«ng nghiÖp 
347,4390 ha. N¬i ®©y cã ®Þa h×nh t−¬ng ®èi 
b»ng ph¼ng, khÝ hËu thuËn hoμ víi nhiÒu 
lo¹i ®Êt kh¸c nhau phï hîp víi c¸c ho¹t 
®éng s¶n xuÊt, ®ång thêi cã nguån nh©n lùc 
phong phó phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· 
héi ®Þa ph−¬ng. 

ThÞ trÊn Tr©u Quú cã tèc ®é t¨ng tr−ëng 
kinh tÕ ®¹t 16%, tû träng c«ng nghiÖp - dÞch 
vô kh«ng ngõng t¨ng lªn; ngμnh n«ng nghiÖp 
còng ®−îc quan t©m ph¸t triÓn; c¸c vÊn ®Ò vÒ 
d©n sè, lao ®éng, viÖc lμm ®· ®−îc chó ý, ®iÒu 
chØnh phï hîp h¬n víi kh¶ n¨ng ph¸t triÓn; 
cã nhiÒu chÝnh s¸ch n©ng cao tay nghÒ ®éi 
ngò lao ®éng, n©ng cao d©n trÝ; vÊn ®Ò cÊp 
®iÖn, cÊp n−íc, giao th«ng vËn t¶i, y tÕ, gi¸o 
dôc, quèc phßng… ®ang dÇn ®i vμo æn ®Þnh 
vμ ®Çu t− ph¸t triÓn (UBND thÞ trÊn Tr©u 
Quú, 2008). 

4. KÕT QU¶ NGHI£N CøU 

Nh÷ng n¨m qua, ë Tr©u Quú tèc ®é ®« 
thÞ ho¸ diÔn ra nhanh, ®Êt ®ai ngμy cμng trë 
nªn cã gi¸ trÞ, do ®ã nh÷ng m©u thuÉn vÒ ®Êt 
®ai ph¸t sinh nhiÒu mμ chñ yÕu lμ m©u 
thuÉn trong néi bé gia ®×nh, hμng xãm. §Êt 
®ai biÕn ®éng lín, mét sè diÖn tÝch ®Êt ®−îc 
chuyÓn sang cho môc ®Ých x©y dùng c¬ b¶n, 
®Êt n«ng nghiÖp dÇn dÇn bÞ thu hÑp, ®Êt thæ 
c− bÞ chia c¾t nhá lÎ do d©n sè t¨ng nhanh 
(c¶ vÒ tù nhiªn lÉn c¬ häc) nªn nhu cÇu vÒ 
®Êt ë t¨ng g©y khã kh¨n cho ®Þa ph−¬ng 
trong c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai, cÊp giÊy 
chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë.  

VÞ trÝ ®Þa lý thuËn lîi, l¹i cã c¸c trung 
t©m khoa häc - c«ng nghÖ lín nhÊt cña c¶ 
n−íc vÒ n«ng nghiÖp nh− Tr−êng §¹i häc 
N«ng nghiÖp Hμ Néi, ViÖn nghiªn cøu Rau 
qu¶ trung −¬ng… ®ãng trªn ®Þa bμn, ®· t¸c 
®éng rÊt lín ®Õn t×nh h×nh sö dông ®Êt cña 
thÞ trÊn Tr©u Quú.  
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4.1. X©y dùng c¬ së d÷ liÖu bÊt ®éng s¶n  
      t¹i thÞ trÊn Tr©u Quú (Gia L©m - Hμ 
      Néi) 

4.1.1. X©y dùng c¬ së d÷ liÖu kh«ng gian 

Trong GIS, c¬ së d÷ liÖu lu«n bao gåm 2 
phÇn ®ã lμ d÷ liÖu kh«ng gian vμ d÷ liÖu thuéc 

tÝnh, hai phÇn nμy lu«n liªn kÕt chÆt chÏ víi 
nhau t¹o thμnh mét c¬ së d÷ liÖu ®Þa lý. 
Trong nghiªn cøu nμy, sö dông c¸c phÇn 

mÒm cña GIS ®· t¹o ra c¬ së d÷ liÖu kh«ng 
gian bao gåm líp d÷ liÖu thöa ®Êt (c¸c thöa 
®Êt trong b¶n ®å ®Þa chÝnh cña th«n Cöu 
ViÖt - thÞ trÊn Tr©u Quú) vμ líp d÷ liÖu giao 
th«ng (c¸c ®−êng giao th«ng trong khu vùc). 

Ngoμi ra, líp d÷ liÖu nhμ n»m bªn trong 
líp thöa ®Êt ®−îc x©y dùng ®Ó cung cÊp 
th«ng tin vÒ hiÖn tr¹ng nhμ ë cña khu vùc 
nghiªn cøu. 

 

H×nh 1. C¬ së d÷ liÖu kh«ng gian cña thöa ®Êt 

 

 

H×nh 2. C¬ së d÷ liÖu kh«ng gian cña líp giao th«ng 
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B¶ng 1. C¸c tr−êng thuéc tÝnh cña bÊt ®éng s¶n 

TT Tên trường 
viết tắt 

Tên trường 
viết đầy đủ 

Kiểu 
trường Giải thích 

1 Masothua Mã số thửa String Là một bộ gồm số tờ địa chính và số thứ tự thửa đất 
được đặt liên tiếp có dấu (.) ngăn cách 

2 Chusudung Chủ sử dụng đất String Họ và tên chủ sử dụng đất 

3 Dtich_td Diện tích thửa đất Number Diện tích của thửa đất (m2) 

4 Diachi Địa chỉ String Địa chỉ hành chính của thửa đất 

5 Loai_dt Loại đối tượng String 

Đối tượng sử dụng, quản lý được ghi theo Thông tư 29 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN & MT), “GDC” hộ 
gia đình, cá nhân; “UBS” Ủy ban nhân dân cấp xã; “TKT” 
tổ chức trong nước… 

6 Mdsd Mục đích sử dụng String Được ghi bằng hệ thống ký hiệu quy định tại Thông tư 29 
của Bộ TN & MT 

7 Nguongoc Nguồn gốc thửa đất String 

Được ghi theo Thông tư 29 của Bộ TN & MT, như “CN-KTT” 
Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao 
đất không thu tiền; “CN-CTT” Nhà nước công nhận quyền sử 
dụng đất như Nhà nước giao đất có thu tiền 

8 So_gcnqsdd Số giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất String Số phát hành giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

9 Thoihansdd Thời hạn sử dụng đất String Đất sử dụng ổn định lâu dài (Lâu dài), sử dụng có thời 
hạn (bao nhiêu năm) 

10 Tuyenduong Tuyến đường String 

Được thể hiện theo ký hiệu: Đường Ngô Xuân Quảng 
(NXQ), đường Cửu Việt (CV, CV.A, CV.B), đường liên xã 
Trâu Quỳ - Đa Tốn (LX), các ngõ ngách thì ghi bằng số 
sau kí hiệu đường được ngăn cách bằng dấu (.) 

11 Vitri_td Vị trí thửa đất String Được ký hiệu bởi bộ số gồm vị trí và loại đường (ví dụ: vị 
trí 1 của đường Ngô Xuân Quảng ký hiệu là 1.1) 

12 Mat_tien Mặt tiền Number Chiều rộng mặt tiền 

13 Giadat_qd Giá đất quy định Number Giá đất Nhà nước quy định 

14 Giadatban Giá đất bán Number Giá đất có khả năng giao dịch trên thị trường 

15 Dtich_xd Diện tích xây dựng Number Diện tích chiếm đất của công trình 

16 Huongnha Hướng nhà String Hướng của công trình 

17 Cap_ct Cấp công trình String Cấp công trình như: Cấp 4 hay nhà tầng 

18 Tt_sudung Tình trạng sử dụng String Đang sử dụng, sử dụng và cho thuê (SD và cho thuê), 
cho thuê 

19 Dien Điện String Tốt, khá, trung bình và xấu 

20 Nuoc Nước String Tốt, khá, trung bình và xấu 

21 Anninh Anh ninh String Tốt, khá, trung bình và xấu 

22 Moitruong Môi trường String Tốt (T), khá (Kh), trung bình (TB) và xấu (X) 

23 Vanhoa_ds Văn hoá đời sống String Tốt, khá, trung bình và xấu 

24 Kc_khutt Khoảng cách khu 
trung tâm Number 

Khoảng cách từ thửa đất tới khu trung tâm (UBND, trạm 
y tế, trường học, nhà văn hóa) được ghi theo ký hiệu bao 
gồm: Rất thuận lợi (0), thuận lợi (1), không thuận lợi (2) 

25 Tt_ondinh Tình trạng ổn định String Có quy hoạch (Không ổn định), Không có quy hoạch 
(ổn định) 

26 Bdsban Bất động sản bán String Bất động sản bán 'Y', không 'N' 

27 Ghichu Ghi chú String Ghi chú về bất động sản 

28 Anhbds Ảnh bất động sản String Ảnh của bất động sản (nếu có) 
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B¶ng 2. C¸c tr−êng cña líp giao th«ng 

Tên trường viết tắt Tên trường viết đầy đủ Kiểu trường Giải thích 
Tenduong Tên đường String Tên đầy đủ của đường giao thông 

Tuyenduong Tuyến đường String 

Được thể hiện theo ký hiệu: Đường Ngô Xuân 
Quảng (NXQ), đường Cửu Việt (CV, CV.A, 
CV.B), đường liên xã Trâu Quỳ - Đa Tốn (LX), 
các ngõ ngách thì ghi bằng số sau kí hiệu 
đường được ngăn cách bằng dấu (.) 

CR_duong Chiều rộng đường Number Chiều rộng của đường (m) 
CR_ngo Chiều rộng ngõ Number Chiều rộng của ngõ ngách (m) 
Chieudai Chiều dài Number Chiều dài của đường, ngõ (m) 
Dientich Diện tích Number Diện tích của đường, ngõ (m2) 
    

4.1.2. X©y dùng c¬ së d÷ liÖu thuéc tÝnh 

Bªn c¹nh d÷ liÖu kh«ng gian, c¬ së d÷ 
liÖu cña GIS kh«ng thÓ thiÕu d÷ liÖu thuéc 
tÝnh lμ c¸c th«ng tin thuéc tÝnh cña c¸c ®èi 
t−îng trªn b¶n ®å d÷ liÖu kh«ng gian ë trªn, 
t¹o thμnh CSDL thuéc tÝnh cña bÊt ®éng s¶n 
(®−îc x©y dùng trªn nÒn thöa ®Êt) vμ CSDL 
thuéc tÝnh cña ®−êng giao th«ng. 

4.2. øng dông c¬ së d÷ liÖu phôc vô 
        c«ng t¸c qu¶n lý vμ cung cÊp th«ng  
        tin bÊt ®éng s¶n 

GIS lμ mét c«ng cô cung cÊp th«ng tin 
hç trî ra quyÕt ®Þnh, nhê c¸c kh¶ n¨ng xö lý 
sè liÖu, GIS gióp cho c¸c nhμ qu¶n lý vμ 
ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch cã ®−îc nh÷ng quyÕt 
®Þnh s¸ng suèt. Trong nghiªn cøu nμy, chØ 

nªu ra mét sè c¸c øng dông sö dông c¬ së d÷ 
liÖu bÊt ®éng s¶n cho c¸c môc ®Ých cô thÓ.  

a) Tra cøu, t×m kiÕm th«ng tin bÊt ®éng s¶n  
* Tra cøu, t×m kiÕm theo thuéc tÝnh 
+ Sö dông chøc n¨ng Find ®Ó t×m kiÕm 

th«ng tin bÊt ®éng s¶n.  
VÝ dô: HiÓn thÞ tÊt c¶ th«ng tin bÊt ®éng 

s¶n cña «ng NguyÔn V¨n Qu©n (H×nh 3). 
+ Sö dông chøc n¨ng Query Builder 

kÌm theo c¸c c©u ®iÒu kiÖn.  
VÝ dô: T×m nh÷ng bÊt ®éng s¶n b¸n cã 

h−íng nhμ lμ T©y Nam, cã diÖn tÝch lín h¬n 
100 m2 vμ mÆt tiÒn kh«ng d−íi 7 m ®Ó « t« cã 
thÓ vμo ®−îc (H×nh 4). C©u lÖnh ®iÒu kiÖn lμ:  

([Bdsban] = "Y") and ([Huongnha] = 
"T©y Nam") and ([Dtich_td] > 100) and 
([Mat_tien] >= 7) 

      

H×nh 3. Th«ng tin bÊt ®éng s¶n cña «ng NguyÔn V¨n Qu©n 
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H×nh 4. Th«ng tin bÊt ®éng s¶n cña 3 bÊt ®éng s¶n cÇn t×m 

b) Tra cøu, t×m kiÕm theo ®iÒu kiÖn kh«ng 
gian, kÕt hîp chång ghÐp c¸c líp  

  + Chång ghÐp líp thöa ®Êt víi b¶n ®å 

vïng ®Öm ®−êng giao th«ng (H×nh 5). 
  + Chång ghÐp líp thöa ®Êt víi b¶n ®å 

vïng ®Öm chî (H×nh 6). 

  

H×nh 5. S¬ ®å vïng ®Öm ®−êng giao th«ng                    H×nh 6. S¬ ®å vïng ®Öm chî  
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H×nh 7. Chång xÕp b¶n ®å ®Ó thùc hiÖn t×m kiÕm ®a ®iÒu kiÖn 

c) Chång ghÐp líp thöa ®Êt víi b¶n ®å vïng 
®Öm ®−êng giao th«ng vμ b¶n ®å vïng ®Öm chî 
®Ó t×m kiÕm th«ng tin 

VÝ dô. T×m nh÷ng bÊt ®éng s¶n b¸n ë n¬i 
m«i tr−êng kh¸ tèt cã mÆt tiÒn lín h¬n 5 m, 
n»m trong vßng b¸n kÝnh 270 m kÓ tõ chî vμ 
c¸ch ®−êng trôc chÝnh cña thÞ trÊn lín h¬n 
150 m. T×m ®−îc 1 thöa ®Êt (mμu vμng) 
(H×nh 7). 

d) Thèng kª bÊt ®éng s¶n 
Thèng kª bÊt ®éng s¶n lμ néi dung quan 

träng trong viÖc qu¶n lý bÊt ®éng s¶n. Cã thÓ 
thèng kª bÊt ®éng s¶n theo nhiÒu tiªu chÝ 
kh¸c nhau: diÖn tÝch, mÆt tiÒn, cÊp c«ng 
tr×nh, m«i tr−êng, bÊt ®éng s¶n b¸n … 

e) Xem h×nh ¶nh cña bÊt ®éng s¶n 
Víi chøc n¨ng HotLink, cã thÓ xem ®−îc 

¶nh cña bÊt ®éng s¶n (H×nh 8). 

g) ChØnh lý biÕn ®éng  

§©y lμ c«ng viÖc th−êng xuyªn, cÇn thiÕt 
®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý bÊt ®éng s¶n. Cã thÓ 
lμ nhËp 2 hay nhiÒu thöa ®Êt thμnh 1 thöa, 
t¸ch 1 hay nhiÒu thöa ®Êt thμnh 2 hay nhiÒu 
thöa (H×nh 9). 

ChØnh lý biÕn ®éng khi cã quy ho¹ch:  

- §èi víi nh÷ng tr−êng hîp trªn, ph¶i 
chØnh lý biÕn ®éng trªn c¶ c¬ së d÷ liÖu 
kh«ng gian vμ trªn c¶ c¬ së d÷ liÖu thuéc 
tÝnh.  

- Cßn nh÷ng tr−êng hîp chØ cã sù thay 
®æi cña d÷ liÖu thuéc tÝnh th× chØnh lý biÕn 
®éng trªn c¬ së d÷ liÖu thuéc tÝnh (H×nh 10). 

VÝ dô: Khi cã quy ho¹ch më réng ®−êng 
Cöu ViÖt B mçi bªn 4 m (t¹o Buffers cho 
®−êng giao th«ng cÇn më réng). 
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H×nh 8. ¶nh bÊt ®éng s¶n cña «ng Bïi Minh §øc vμ «ng Hoμng V¨n Th¶o 

     

    

              Tr−íc khi t¸ch thöa                                                   Sau khi t¸ch thöa 

H×nh 9. H×nh ¶nh thöa ®Êt tr−íc vμ sau khi t¸ch thöa 
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           Tr−íc khi më réng ®−êng                           Sau khi më réng ®−êng mçi bªn 5m 

H×nh 10. §−êng giao th«ng tr−íc vμ sau khi më réng 

h) øng dông vμo viÖc tÝnh thuÕ thu nhËp 
c¸ nh©n vμ lÖ phÝ tr−íc b¹ khi cã  chuyÓn 
nh−îng bÊt ®éng s¶n 

- Khi cã sù chuyÓn nh−îng BÊt ®éng s¶n 
th× bªn A (bªn chuyÓn nh−îng) ph¶i nép 
thuÕ thu nhËp c¸ nh©n (TNCN) vμ bªn B 
(bªn nhËn chuyÓn nh−îng) ph¶i nép lÖ phÝ 
tr−íc b¹.  

- ThuÕ TNCN ®−îc tÝnh nh− sau: 

+ NÕu kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc gi¸ trÞ c«ng 
tr×nh trªn ®Êt th× thuÕ TNCN = 2% x tæng 
gi¸ trÞ thöa ®Êt (tÝnh theo ®¬n gi¸ quy ®Þnh). 

+ NÕu x¸c ®Þnh ®−îc gi¸ trÞ c«ng tr×nh 
trªn ®Êt th× thuÕ TNCN = 2% x tæng gi¸ trÞ 
®Êt vμ c«ng tr×nh trªn ®Êt (tÝnh theo ®¬n gi¸ 
quy ®Þnh).  

LÖ phÝ tr−íc b¹ = 0,5% x tæng gi¸ trÞ ®Êt 
vμ c«ng tr×nh trªn ®Êt (tÝnh theo ®¬n gi¸ quy 
®Þnh).  

Víi tr−ßng hîp t¸ch thöa 24.13(2) cã 
diÖn tÝch 239,28 m2 nh− trªn. Thöa ®Êt 24.13 
cã c¸c th«ng tin nh−: vÞ trÝ 2.1, gi¸ ®Êt quy 
®Þnh 7.200.000 ®ång, ®Êt ë ®« thÞ. Khi ®ã «ng 
TrÇn Ngäc KhiÕt ph¶i nép thuÕ TNCN lμ 
34.456.320 ®ång (2% x 239,28 x 7.200.000), 
«ng NguyÔn §×nh L©n ph¶i nép lªn phÝ tr−íc 
b¹ lμ 8.614.080 ®ång (0,5% x 239,28 x 
7.200.000). 

Nh− vËy hÖ thèng th«ng tin BÊt ®éng 
s¶n thÓ hiÖn tÝnh n¨ng −u viÖt vμ cã kh¶ 
n¨ng øng dông réng r·i. 

4.3. Th¶o luËn 

Trong nghiªn cøu nμy, hÖ thèng th«ng 
tin ®Þa lý ®· ®−îc øng dông vμo viÖc x©y 
dùng c¬ së d÷ liÖu phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý 
th«ng tin bÊt ®éng s¶n, cô thÓ lμ øng dông 
phÇn mÒm ArcView. Sö dông phÇn mÒm 
ArcView ®· mang l¹i kh¸ nhiÒu −u ®iÓm: Víi 
chøc n¨ng ph©n tÝch tæng hîp sè liÖu cña 
ArcView cã thÓ cËp nhËt, chØnh lý biÕn ®éng 
vμ cã thÓ thªm c¸c tr−êng khi cÇn thiÕt. 
Chøc n¨ng qu¶n lý vμ cung cÊp th«ng tin bÊt 
®éng s¶n nhê sö dông c«ng cô Find, Query 
Builder khi t×m kiÕm theo thuéc tÝnh; c«ng 
cô Select By Them khi t×m kiÕm theo ®iÒu 
kiÖn kh«ng gian gióp t×m kiÕm tra cøu 
nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt. T×m kiÕm theo 
®iÒu kiÖn kh«ng gian lμ chøc n¨ng kh¸ m¹nh 
cña ArcView mμ c¸c phÇn mÒm kh¸c kh«ng 
lμm ®−îc, øng dông chøc n¨ng nμy (®· tr×nh 
bμy ë trªn) sÏ phôc vô kh¸ hiÖu qu¶ trong 
viÖc kinh doanh bÊt ®éng s¶n… 

5. KÕT LUËN 
ThÞ trÊn Tr©u Quú ®ang trong thêi kú 

®æi míi vμ ph¸t triÓn, thÞ tr−êng giao dÞch 
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®Êt ®ang trong thêi kú nãng báng, tõ ®ã kÐo 
theo mét lo¹t c¸c vÊn ®Ò x¶y ra xung quanh 
viÖc qu¶n lý bÊt ®éng s¶n nh− sù tranh chÊp 
®Êt ®ai, chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt,… v× vËy 
viÖc thùc hiÖn qu¶n lý chÆt chÏ quü ®Êt vμ 
c¸c tμi s¶n trªn ®Êt sÏ gióp cho c¸c c¸n bé 
qu¶n lý dÔ dμng h¬n trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c 
vÊn ®Ò trong qu¶n lý bÊt ®éng s¶n. 

Trong nghiªn cøu nμy, chóng t«i ®· x©y 
dùng ®−îc mét c¬ së d÷ liÖu bÊt ®éng s¶n cho 
tæ d©n phè Cöu ViÖt bao gåm: líp d÷ liÖu 
thöa ®Êt vμ líp d÷ liÖu ®−êng giao th«ng vμ 
c¬ së d÷ liÖu thuéc tÝnh ®i kÌm. 

C¬ së d÷ liÖu bÊt ®éng s¶n ®−îc x©y 
dùng ®· gióp cho c¬ quan nhμ n−íc qu¶n lý 
th«ng tin bÊt ®éng s¶n tèt h¬n vμ cËp nhËt 
kÞp thêi khi cã biÕn ®éng. MÆt kh¸c, hÖ 
thèng th«ng tin bÊt ®éng s¶n cßn cã thÓ cung 
cÊp th«ng tin khi ng−êi d©n cã nhu cÇu vμ 
cã thÓ phôc vô kinh doanh bÊt ®éng s¶n nh− 
t×m kiÕm theo thuéc tÝnh, t×m kiÕm theo ®iÒu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kiÖn kh«ng gian, xem ¶nh bÊt ®éng s¶n cña 
thöa ®Êt…  
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