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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
.................................................

STT

Chữ viết tắt

Viết đầy đủ

1

CSDL

Cơ sở dữ liệu

2

GIS

Hệ thống thông tin địa lý

3

BĐS

Bất động sản

4

TTBĐS

Thụng tin Bất động sản

5

QLĐĐ

Quản lý đất đai

6

BĐĐC

Bản đồ địa chính

7

HSĐC

Hồ sơ địa chính

8

HTTT

Hệ thống thông tin

9

HTTTĐĐ

Hệ thống thông tin đất đai

10

TTĐC

Thông tin địa chính

11

CSDLBĐS

Cơ sở dữ liệu Bất động sản

12

UBND

Uỷ ban nhân dân
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LỜI NÓI ĐẦU
Để đáp ứng nhu cầu đào tạo đại học chuyên ngành quản lý đất đai, Trường đại học Tài nguyên
Môi trường Hà nội đã giao cho khoa Quản lý Đất đai và TS Trịnh Hữu Liên chụi tránh nhiệm biên soạn
cuốn sách giáo trình " Định giá đất " .
Cuốn sách là hệ thống lý luận chuyên sâu về định giá đất theo quan điểm của quản lý đất đai
hiện đại. Cuốn sách trang bị cho sinh viên chuyên ngành quản lý đất đai những kiến thức tổng hợp và
chuyên sâu về định giá đất, những vấn đề về cơ sở khoa học, các phương pháp định giá, vấn đề định giá
hàng loạt, xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất.
Giáo trình " " Định giá đất " được biên soạn theo chương trình khung đào tạo ngành quản lý đất
đai của Trường đại học Tài nguyên Môi trường Hà nội đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt do
TS. Trịnh Hữu Liên chủ biên. Nội dung chính của cuốn sách được trình bày trong 5 chương và được
phân công như sau:
Chương 1: Nhập môn định giá đất. (Ths.Phạn Anh Tuấn, Ths. Nguyễn thị Khuy)
Chương 2: Cơ sở khoa học định giá đất ( TS. Trịnh Hữu Liên, Ths.Phạn Anh Tuấn, )
Chương 3 : Giá đất, hệ thống giá đất và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất.
(TS. Trịnh Hữu Liên,)
Chương 4: Các phương pháp định giá đất ở Việt Nam.
(Ths.Phạn Anh Tuấn, và Ths. Nguyễn thị Khuy, TS. Trịnh Hữu Liên)
Chương 5 : Định giá đất đai ở Việt Nam và một số ứng dụng trong định giá đất hàng loạt.
(TS. Trịnh Hữu Liên)
Với điều kiện và thời gian có hạn, khi biên soạn cuốn sách không tránh khỏi các thiếu sót. Tập thể
tác giả rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của người sử dụng để các lần xuất bản sau sẽ hoàn chỉnh
hơn.
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Tập thể tác giả.
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