
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH HÀ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:  25/2008/QĐ-UBND                         Phủ Lý, ngày19  tháng 12  năm 2008 

 

QUYẾT ĐỊNH  
V/v ban hành giá các loại đất trên địa bàn 

 tỉnh Hà Nam năm 2009 
                               

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 
 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 
tháng 11 năm 2003; 
 Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26 tháng 4 năm 2002; 
 Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ 
về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;  

Căn cứ Nghị định số: 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ 
sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số: 188/2004/NĐ-CP; 

Căn cứ  Nghị quyết số: 10/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 
của Hội đồng nhân tỉnh Hà Nam kỳ họp thứ 14 khoá XVI về quy định giá các 
loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Hà Nam;  

Xét đề nghị của Sở Tài chính, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản quy định về giá các loại 
đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2009.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 
2009. Thay thế Quyết định số: 16/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2007 
của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà 
Nam năm 2008 và Quyết định số: 09/2008/QĐ-UBND ngày 8 tháng 5 năm 2008 
V/v điều chỉnh giá đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2008. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, 
ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị, 
tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định này thi hành./. 

 

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Các Bộ: TC, TP, TN&MT, XD;  
- Website Chính Phủ; 
- TT TU, TT HĐND, UBND tỉnh; 
- Như điều3; 
- TTLT-CB,TTTH; 
- Lưu VT, TC 
  QĐ 02 GD 2009 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

Trần Xuân Lộc 
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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH HÀ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT 

  (Ban hành kèm theo Quyết định số:25 /2008/QĐ-UBND ngày19tháng12 năm 2008) 
 

 

CHƯƠNG I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Văn bản này quy định bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà 
Nam năm 2009. 

Điều 2. Phạm vi áp dụng: 

1. Giá đất do UBND tỉnh quy định được sử dụng làm căn cứ để: 
a, Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không 

thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các 
trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của luật đất đai năm 2003.  

b, Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo 
quy định của pháp luật. 

c, Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất 
cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất 
đai năm 2003. 

d, Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh 
nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hoá, lựa chọn hình thức giao đất có thu 
tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai năm 2003. 

e, Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 
sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng 
và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật đất đai năm 2003. 

f, Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất 
đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá 
quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, thì mức gía trúng đấu 
giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất không được 
thấp hơn mức gía do Uỷ ban dân nhân tỉnh quyết định theo quy định này. 

Điều 3. Nguyên tắc, phương pháp xác định gía các loại đất theo quy định 
tại Nghị định số188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ Về 
phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số: 
123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều 
của Nghị định số: 188/2004/NĐ-CP; giá các loại đất phù hợp với gía chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất thực tế phổ biến trên thị trường trong điều kiện bình 
thường trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
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CHƯƠNG II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
Điều 4.  Nhóm đất nông nghiệp:  (Bảng giá số 1) 

Được chia theo khu vực: Khu vực xã đồng bằng, xã miền núi. Khu vực 
thành phố Phủ Lý; trong mỗi khu vực chia theo loại đất, mục đích sử dụng đất. 

Điều 5. Đất phi nông nghiệp tại nông thôn:  (Bảng giá số 2) 

1. Giá đất phi nông nghiệp chia làm 4 khu vực, mỗi khu vực có 4 vị trí. 

2. Xác định các khu vực: Việc phân loại khu vực để xác định giá đất thực 
hiện theo nguyên tắc: Khu vực 1 có khả năng sinh lợi cao nhất, có điều kiện kết 
cấu hạ tầng thuận lợi nhất; khu vực 2 và khu vực 3 có khả năng sinh lợi và kết 
cấu hạ tầng kém thuận lợi hơn. 

-  Khu vực 1: Đất có mặt tiền tiếp giáp với trục đường giao thông chính 
nằm tại trung tâm xã hoặc cụm xã (gần UBND  xã, trường học, chợ, trạm y tế) 
gần khu thương mại và dịch vụ, khu du lịch, khu công nghiệp; hoặc không nằm 
tại khu vực trung tâm xã nhưng gần đầu mối giao thông hoặc gần chợ nông thôn; 
khu vực có điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt tốt 
nhất.  

-  Khu vực 2: Nằm ven trục đường giao thông liên thôn, liên xã, tiếp giáp 
với khu vực trung tâm xã, cụm xã, khu thương mại và dịch vụ, khu du lịch, điều 
kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt kém khu vực 1. 
Trục đường giao thông liên xã, đường không có số có điều kiện kinh tế xã hội, 
điều kiện cơ sở hạ tầng và khả năng sinh lợi kém hơn khu vực 1. 

-  Khu vực 3: Đất có vị trí thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và 
sinh hoạt kém khu vực 2. Trục đường giao thông liên thôn; Là khu dân cư đã 
hình thành ổn định, có điều kiện hạ tầng cơ sở kém hơn khu vực 2. 

-  Khu vực 4: Khu vực còn lại trên địa bàn xã 

3. Xác định các vị trí: Vị trí trong từng khu vực được xác định căn cứ vào khả 
năng sinh lợi, khoảng cách tới mặt tiền của các trục đường giao thông và điều kiện 
kết cấu hạ tầng thuận lợi cho sinh hoạt, kinh doanh và cung cấp dịch vụ theo nguyên 
tắc vị trí số 1 có mức sinh lợi cao nhất, có điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi nhất, 
gần trục đường giao thông chính nhất, các vị trí tiếp sau đó theo thứ tự thứ 2 trở đi có 
mức sinh lợi và điều kiện kết cấu hạ tầng kém thuận lợi hơn. 

- Vị trí 1: áp dụng đối với đất mặt tiền trục đường giao thông 
- Vị trí 2: áp dụng đối với thửa đất trong ngõ liền kề với trục đường giao 

thông. 
- Vị trí 3: áp dụng đối với thửa đất trong ngõ liền kề với vị trí 2 
- Vị trí 4: áp dụng đối với các vị trí còn lại điều kiện giao thông, sinh hoạt 

rất kém. 
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Điều 6. Đất phi nông nghiêp tại thành phố Phủ lý:  

(Bảng giá số 3 và Bảng phân loại đường phố số 3B) 
1. Đất phi nông nghiêp chia theo 5 loại đường phố và mỗi loại đường có 4 

vị trí.    
2. Xác định loại đường phố:  

 Loại đường phố trong đô thị được xác định căn cứ chủ yếu vào khả năng 
sinh lợi, điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ, du lịch, khoảng cách tới khu trung tâm đô thị, trung tâm thương mại, 
dịch vụ, du lịch. 

Đường phố trong đô thị được phân thành các loại đường phố có số thứ tự 
từ 1 trở đi. Đường phố loại 1 áp dụng đối với đất tại trung tâm đô thị, trung tâm 
thương mại, dịch vụ, du lịch; có mức sinh lợi cao nhất, có điều kiện kết cấu hạ 
tầng thuận lợi nhất; các loại đường phố tiếp sau đó theo thứ tự từ loại 2 trở đi áp 
dụng đối với đất không ở trung tâm đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, du 
lịch có mức sinh lợi và kết cấu hạ tầng kém thuận lợi hơn. 

Trường hợp một đường phố gồm nhiều đoạn đường phố có khả năng sinh 
lợi khác nhau, có kết cấu hạ tầng khác nhau thì từng đoạn đường phố đó được 
xếp vào loại đường phố tương ứng. 

- Đường loại 1: Đường phố có cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, trung tâm văn 
hoá, chính trị, kinh tế, thương mại, có vị trí thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ và sinh hoạt tốt nhất. Là khu trung tâm thị xã, điều kiện kinh tế xã hội, 
điều kiện cơ sở hạ tầng tốt nhất. 

- Đường loại 2: Đường phố liền kề với đường phố loại 1, có điều kiện 
thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt kém đường loại 1. 

- Đường loại 3: Đường phố liền kề với đường phố loại 2; có điều kiện sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt kém đường phố loại 2; cơ sở hạ tầng mức 
trung bình. 

- Đường loại 4: Đường phố liền kề với đường phố loại 3; có điều kiện sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt ở mức trung bình kém đường phố loại 3; 
cơ sở hạ tầng mức trung bình. 

- Đường loại 5: Bao gồm các đường phố, đoạn phố còn lại, điều kiện kinh 
tế xã hội, cơ sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh. 

3. Xác định các vị trí: Vị trí trong từng loại đường phố của từng loại đô thị 
được xác định căn cứ vào khả năng sinh lợi, điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi 
cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khoảng cách so với trục đường giao 
thông. Vị trí đất trong từng loại đường phố của đô thị được phân thành các loại 
vị trí có số thứ tự từ 1 trở đi. Vị trí số 1 áp dụng đối với đất liền cạnh đường phố 
(mặt tiền) có mức sinh lợi cao nhất, có điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi nhất, 
các vị trí tiếp sau đó theo thứ tự thứ 2 trở đi áp dụng đối với đất không liền cạnh 
đường phố có mức sinh lợi và điều kiện kết cấu hạ tầng kém thuận lợi hơn. 

- Vị trí 1: áp dụng đối với đất mặt tiền trục đường phố 
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- Vị trí 2: áp dụng đối với thửa đất trong ngõ liền kề với trục đường phố. 
- Vị trí 3: áp dụng đối với thửa đất trong ngõ liền kề với vị trí 2; có điều 

kiện giao thông kém vị trí 2. 
- Vị trí 4: áp dụng đối với các vị trí còn lại điều kiện giao thông, sinh hoạt 

rất kém 
4. Khu vực nông thôn 6 xã ngoại thành phố (ngoài khu vực đã xác định 

theo đường phố) được xác định theo vị trí và khu vực. 

Điều 7. Đất phi nông nghiệp có vị trí ven các trục đường giao thông Quốc 
lộ, Tỉnh lộ (ngoài các khu vực đã phân loại ở khu vực thị trấn, thành phố, khu 
vực nông thôn): (Bảng giá số 4) 

 

Điều 8. Đất phi nông nghiệp tại các thị trấn:  (Bảng giá số 5) 
 

1. Giá đất phi nông nghiệp tại thị trấn: Chia làm 4 khu vực; mỗi khu vực 
có 4 vị trí. 
           2. Xác định các loại khu vực: Việc phân loại khu vực để xác định giá đất 
thực hiện theo nguyên tắc: Khu vực 1 có khả năng sinh lợi cao nhất, có điều kiện 
kết cấu hạ tầng thuận lợi nhất; khu vực 2 và khu vực 3 có khả năng sinh lợi và 
kết cấu hạ tầng kém thuận lợi hơn. 

- Khu vực 1: Đất có vị trí thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và 
sinh hoạt tốt nhất. Là khu trung tâm thị trấn, điều kiện kinh tế xã hội, điều kiện 
cơ sở hạ tầng tốt nhất. 

- Khu vực 2: Đất có điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
và sinh hoạt kém khu vực 1. Điều kiện kinh tế xã hội, điều kiện cơ sở hạ tầng và 
khả năng sinh lợi kém hơn khu vực 1. 

- Khu vực 3: Đất có vị trí thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và 
sinh hoạt kém khu vực 2. Là khu dân cư đã hình thành ổn định, có điều kiện hạ 
tầng cơ sở kém hơn khu vực 2. 

- Khu vực 4: Là khu dân cư mới hình thành, điều kiện kinh tế xã hội, cơ 
sở hạ tầng chưa thuận lợi. 

 

3. Xác định các loại vị trí: Vị trí trong từng khu vực được xác định căn cứ 
vào khả năng sinh lợi, khoảng cách tới mặt tiền của các trục đường giao thông 
và điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi cho sinh hoạt, kinh doanh và cung cấp 
dịch vụ theo nguyên tắc vị trí số 1 có mức sinh lợi cao nhất, có điều kiện kết cấu 
hạ tầng thuận lợi nhất, gần trục đường giao thông chính nhất, các vị trí tiếp sau đó 
theo thứ tự thứ 2 trở đi có mức sinh lợi và điều kiện kết cấu hạ tầng kém thuận lợi 
hơn. 

- Vị trí 1: áp dụng đối với đất mặt tiền trục đường giao thông 
- Vị trí 2: áp dụng đối với thửa đất trong ngõ liền kề với trục đường giao 

thông, (xe ô tô xe 3 bánh vào được tận nơi) 
- Vị trí 3: áp dụng đối với thửa đất trong ngõ liền kề với vị trí 2; có điều 

kiện giao thông kém vị trí 2. 
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- Vị trí 4: áp dụng đối với các vị trí còn lại điều kiện giao thông, sinh hoạt 
rất kém. 

Điều 9. Xác định khu vực và vị trí thửa đất phi nông nghiệp 

1. Xác định khu vực để áp dụng mức giá: Chủ tịch UBND thành phố Phủ 
Lý, Chủ tịch UBND các huyện căn cứ các nguyên tắc, tiêu chí phân loại quy 
định nêu trên và căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, để xác định địa phận 
ranh giới từng khu vực cụ thể (Khu vực áp dụng giá đất nông nghiệp và giá đất 
phi nông nghiệp theo mức giá xã đồng bằng và xã miền núi;  Khu vực trên các  

trục đường giao thông chính, Khu vực nông thôn, Khu vực thị trấn...) trên địa 
bàn huyện, thành phố để làm cơ sở áp dụng mức giá, phân loại đường phố của 
thị trấn làm cơ sở tính thuế nhà đất, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

 2. Đối với một thửa đất sản xuất kinh doanh dịch vụ (ngoài khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp, cụm tiểu thủ công nghiệp) thửa đất có chiều sâu so 
với mặt tiền tiếp giáp với trục đường trên 100m được phân loại theo vị trí: Diện 
tích để xác định vị trí 1 so với mặt tiền tiếp giáp với trục đường có chiều sâu 
không quá 100m; phần còn lại nối tiếp vị trí 1 xác định là vị trí 2 (trên 100m đến 
200m); phần còn lại nối tiếp vị trí 2 xác định là vị trí 3 (trên 200m đến 300m); 
phần còn lại nối tiếp vị trí 3 xác định là vị trí 4. 

Điều 10. Tổ chức thực hiện  

- Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài Nguyên - Môi trường, Xây dựng, Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, 
thành phố hướng dẫn và kiểm tra thực hiện quy định này./.  

 
 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 CHỦ TỊCH 
  
  
  
  
                      Trần Xuân Lộc 
 

 

 

 

 

 

 

 



 7

 

 

 

b¶ng gi¸ sè 1 

Gi¸ c¸c lo¹i ®Êt thuéc nhãm ®Êt n«ng nghiÖp 
(Ban hμnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 25 /2008/Q§-UBND ngμy 19 th¸ng12 n¨m 2008) 

1. Khu vùc c¸c huyÖn: 
        §¬n vÞ tÝnh: ®ång/m2 

STT Lo¹i ®Êt 
Khu vùc  

§ång b»ng MiÒn nói 

1 
§Êt trång c©y hμng n¨m;
§Êt nu«i trång thuû s¶n 
 

40.000 21.000 

2 
 
§Êt trång c©y l©u n¨m  
 

48.000 25.200 

3 
 
§Êt rõng s¶n xuÊt 
 

 9.000 

 

- Ph¹m vi ¸p dông ®èi víi c¸c X· miÒn nói vμ ThÞ trÊn KiÖn khª:  

Nh÷ng khu vùc ®Êt trång c©y hμng n¨m (®Êt chØ trång ®−îc 1vô/n¨m), ®Êt 
nu«i trång thuû s¶n vμ ®Êt trång c©y l©u n¨m, cã ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt khã kh¨n, 
trªn vïng ®Êt cao, ®Êt trªn nói ®åi vμ xen kÏ nói ®åi ¸p dông theo biÓu gi¸ x· 
miÒn nói.  

Nh÷ng khu vùc cã ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt t−¬ng ®−¬ng khu vùc x· ®ång b»ng 
¸p dông biÓu gi¸ x· ®ång b»ng.  
 

2. Khu vùc Thμnh phè Phñ Lý:      
          §¬n vÞ tÝnh: ®ång/m2 

STT 
 

Lo¹i ®Êt 
 

Gi¸ 

1 
§Êt trång c©y hμng n¨m; 
§Êt nu«i trång thuû s¶n 
 

48.000 

2 
 
§Êt trång c©y l©u n¨m  
 

57.600 
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3. §èi víi ®Êt v−ên, ao trong cïng thöa ®Êt cã nhμ ë nh−ng kh«ng ®−îc 
x¸c ®Þnh lμ ®Êt ë, th× gi¸ ®Êt ®−îc x¸c ®Þnh b»ng 2 lÇn møc gi¸ ®Êt trång c©y l©u 
n¨m cïng khu vùc, vÞ trÝ (møc tèi ®a kh«ng v−ît qu¸ møc gi¸ ®Êt ë cïng khu 
vùc, vÞ trÝ). 

b¶ng gi¸ sè 2 
gi¸ ®Êt phi n«ng nghiÖp khu vùc n«ng th«n 

(Ban hμnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè:25 /2008/Q§-UBND ngμy19 th¸ng12 n¨m 2008) 
 

1. §Êt phi n«ng nghiÖp chia lμm 4 khu vùc; mçi khu vùc chia lμm 4 vÞ trÝ
            
          §VT: 1000®/m2 

Khu vùc 
VÞ trÝ 1 

X· ®ång b»ng X· miÒn nói 
§Êt ë §Êt SX-KD §Êt ë §Êt SX-KD 

Khu vùc 1 400 240 240 144
Khu vùc 2 300 180 180 108 
Khu vùc 3 220 132 132 80 
Khu vùc 4 150 90 90 54

 

 

2. Møc gi¸ trªn quy ®Þnh cho vÞ trÝ 1 c¸c vÞ trÝ tiÕp theo x¸c ®Þnh theo hÖ 
sè so víi vÞ trÝ 1; hÖ sè ®iÒu chØnh c¸c vÞ trÝ nh− sau: 
 
VÞ trÝ 1:  HÖ sè 1;  VÞ trÝ 2:  HÖ sè: 0,8;  VÞ trÝ 3: HÖ sè:  0,6;  VÞ trÝ 4:  HÖ sè: 0,4 

 
3. §èi víi X· miÒn nói:  
- Nh÷ng khu vùc ®Êt cao cã ®iÒu kiÖn sinh ho¹t kÐm, s¶n xuÊt kinh doanh 

dÞch vô khã kh¨n, ®iÒu kiÖn h¹ tÇng kÐm, ¸p dông theo biÓu gi¸ x· miÒn nói.  
- Nh÷ng khu vùc cã ®iÒu kiÖn sinh ho¹t, s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô, ®iÒu 

kiÖn h¹ tÇng, t−¬ng ®−¬ng khu vùc x· ®ång b»ng ¸p dông biÓu gi¸ x· ®ång b»ng. 
 
4. Khu vùc ®Êt gi¸p ranh gi÷a c¸c khu vùc: 
- Khu vùc ®Êt gi¸p ranh gi÷a 2 khu vùc lμ 300m (®−îc x¸c ®Þnh tõ ®Þa 

phËn tiÕp gi¸p khu vùc cã møc gi¸ cao) 
- Møc gi¸ x¸c ®Þnh t¹i khu vùc ®Êt gi¸p ranh lμ møc gi¸ trung b×nh cña 2 

khu vùc gi¸p ranh. 
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b¶ng gi¸ sè 3 
gi¸ ®Êt phi n«ng nghiÖp khu vùc thμnh phè phñ lý 

(Ban hμnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè:25 /2008/Q§-UBND ngμy19 th¸ng12 n¨m 2008) 
1- §Êt ë chia theo lo¹i ®−êng phè vμ mçi lo¹i ®−êng cã 4 vÞ trÝ 

         §VT: 1000®/m2 

§−êng phè VÞ trÝ 1 VÞ trÝ 2 VÞ trÝ 3 VÞ trÝ 4
Lo¹i 1        8.000  4.800 2.880 1.728 
Lo¹i 2        5.800  3.480 2.088 1.253 
Lo¹i 3        3.500  2.100 1.260 756 
Lo¹i 4        2.200  1.320 792 475 
Lo¹i 5        1.400  840 504 302 

2 - §Êt s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô chia theo lo¹i ®−êng phè vμ mçi lo¹i ®−êng 
cã 4 vÞ trÝ 

                §VT: 1000®/m2 

§−êng phè VÞ trÝ 1 VÞ trÝ 2 VÞ trÝ 3 VÞ trÝ 4
Lo¹i 1        4.800        2.880        1.728        1.037  
Lo¹i 2        3.480        2.088        1.253           752  
Lo¹i 3        2.100        1.260           756           454  
Lo¹i 4        1.320          792          475           285  
Lo¹i 5           840         504          302           181  

 
3- Khu vùc n«ng th«n 6 x· ngo¹i thμnh phè (ngoμi khu vùc ®· x¸c ®Þnh theo 
®−êng phè):        §VT: 1000®/m2 
     

Khu vùc VÞ trÝ 1 
§Êt ë §Êt SX-KD

Khu vùc  
X·: Liªm ChÝnh, Lam H¹, Thanh Ch©u 

1.000 600 

Khu vùc 
X·: Liªm Chung, Phï V©n, Ch©u S¬n 800 480 

 
 - Møc gi¸ trªn quy ®Þnh cho vÞ trÝ 1 c¸c vÞ trÝ tiÕp theo x¸c ®Þnh theo hÖ sè 

so víi vÞ trÝ 1; hÖ sè ®iÒu chØnh c¸c vÞ trÝ nh− sau: 
 
VÞ trÝ 1:  HÖ sè 1;  VÞ trÝ 2:  HÖ sè: 0,8;  VÞ trÝ 3: HÖ sè:  0,6;  VÞ trÝ 4:  HÖ sè: 0,4 
 

4- Khu vùc ®Êt gi¸p ranh gi÷a 2 khu vùc Ph−êng, X·, gi÷a c¸c khu vùc 
trong x· vμ gi÷a c¸c khu vùc trªn trôc ®−êng Quèc lé 1A vμ Quèc lé 21A: 
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- Khu vùc ®Êt gi¸p ranh gi÷a 2 khu vùc lμ 200m (®−îc x¸c ®Þnh tõ ®Þa 
phËn tiÕp gi¸p khu vùc cã møc gi¸ cao). 

- Møc gi¸ x¸c ®Þnh t¹i khu vùc ®Êt gi¸p ranh lμ møc gi¸ trung b×nh cña 2  
khu vùc gi¸p ranh. 

 

B¶ng 3b: I- b¶ng ph©n lo¹i ®−êng phè thμnh phè 
phñ lý 

(Ban hμnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 25 /2008/Q§-UBND ngμy  19 th¸ng12 n¨m 
2008) 

 

TT 
Tªn 

®−êng 
phè 

Lo¹i 1 Lo¹i 2 Lo¹i 3 Lo¹i 4 Lo¹i 5 

1 
§−êng Lª 
Hoμn 
( Quèc lé IA) 

§o¹n tõ ®Çu 
®−êng TrÇn Phó 
®Õn cÇu Phñ Lý 

- §o¹n tõ cÇu 
Phñ lý ®Õn ng· 
ba §ä x¸ 
- §o¹n tõ ®Çu 
®−êng TrÇn phó 
®Õn lèi rÏ vμo 
cèng Ba ®a 

- §o¹n tõ ng· ba 
§ä x¸ ®Õn hÕt ®Þa 
phËn TP. 
- §o¹n tõ lèi rÏ 
vμo cèng Ba ®a 
®Õn hÕt ®Þa phËn 
TP. 

 

2 
§−êng TrÇn 
Phó 

 Tõ ®−êng Lª 
Hoμn ®Õn B−u 
®iÖn tØnh 

 

3 
§−êng  
Ng« QuyÒn 

  Tõ cèng Phñ lý 
(XN Ðp dÇu) ®Õn 
cÇu Hång Phó 

Tõ ®−êng Lª 
Hoμn ®Õn cèng 
Phñ lý (XN Ðp 
dÇu) 

4 
§−êng Lª 
Lîi 

Tõ ®−êng Lª 
Hoμn ®Õn ®−êng 
Ch©u CÇu 

Tõ ®−êng Ch©u 
cÇu ®Õn §. 
Tr−êng Chinh 

Tõ §. Tr−êng 
Chinh ®Õn §. 
TrÇn H−ng 
§¹o 

 

5 
§−êng Biªn 
Hoμ 

Tõ §. Lª Hoμn 
®Õn §. Lª C«ng 
Thanh 

Tõ §. Lª C«ng 
Thanh ®Õn 
®−êng Lª Lîi 

Tõ §. Lª Lîi ®Õn 
hÕt kÌ ®ª Nam 
Ch©u giang 

 

6 
§−êng  
NguyÔn V¨n 
Trçi 

Tõ ®−êng Lª Lîi 
®Õn ®−êng Quy 
l−u 

Tõ ®−êng Quy 
L−u ®Õn cöa 
Chïa BÇu 

Tõ cöa Chïa BÇu 
®Õn ®−êng TrÇn 
ThÞ Phóc 

 

7 
§−êng Ch©u 
CÇu 

 Tõ ®−êng Lª Lîi 
®Õn ®−êng Quy 
l−u 

 

8 
§−êng  
Tr−êng 
Chinh 

 Tõ ®−êng Lª Lîi 
®Õn ®−êng TrÇn 
ThÞ Phóc 

 

9 
§−êng  
Lª C«ng 
Thanh 

Tõ §. Biªn Hoμ 
®Õn §. TrÇn 
H−ng §¹o 

Tõ §. Lª Lîi ®Õn 
§. Biªn Hoμ. 
Tõ §. TrÇn 
H−ng §¹o  
®Õn §. §inh 
Tiªn Hoμng 

 

10 
§−êng Quy 
L−u 

  Tõ ®−êng TrÇn 
ThÞ Phóc ®Õn 
®−êng Lª Lîi 

 

11 
§−êng  
NguyÔn ViÕt 

  Tõ ®−êng NguyÔn 
V¨n Trçi ®Õn 
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Xu©n ®−êng Lª Lîi

12 
§−êng  
TrÇn H−ng 
§¹o 

  Tõ ®−êng TrÇn 
ThÞ Phóc ®Õn 
®−êng Lª Lîi 

Tõ §. Lª Lîi 
®Õn lèi rÏ vμo 
UBND x· Liªm 
ChÝnh 

Tõ lèi rÏ vμo 
UBND x· Liªm 
ChÝnh ®Õn hÕt ®Þa 
phËn TP  

13 
§−êng  
TrÇn ThÞ 
Phóc 

  Tõ nga ba Hång 
phó cò ®Õn ng· 
ba víi ®−êng §inh 
Tiªn Hoμng 

Tõ §. Lª lîi 
®Õn ®−êng 
Biªn Hoμ 

Tõ §. Biªn Hoμ 
®Õn ng· ba Hång 
Phó cò 

14 
§−êng  
§inh Tiªn 
Hoμng 

  Tõ §. Lª Hoμn 
®Õn ng· ba víi §. 
TrÇn ThÞ Phóc 

Tõ ng· ba 
§.TrÇn ThÞ 
Phóc ®Õn cÇu 
B»ng Khª 
(QL21A) 

Tõ cÇu B»ng Khª 
®Õn hÕt ®Þa phËn 
TP (QL21A) 

TT 
Tªn 

®−êng 
phè 

Lo¹i 1 Lo¹i 2 Lo¹i 3 Lo¹i 4 Lo¹i 5 

15 
§−êng b¾c  
TruyÒn h×nh 

  Tõ §. Tr−êng 
chinh ®Õn §. TrÇn 
H−ng §¹o 

 

16 
§−êng nam  
TruyÒn 
Thanh 

  Tõ ®−êng Tr−êng 
chinh ®Õn ®−êng 
Lª Lîi 

 

17 
§−êng  
Lý Th−êng 
KiÖt 

  Tõ HTX V©n s¬n 
(gi¸p xãm 1 Phï 
v©n) ®Õn ®−êng 
Lª Ch©n 

- Tõ gi¸p ®Þa 
phËn ph−êng 
Lª Hång 
Phong ®Õn hÕt 
®Þa phËn TP. 

 

18 
§−êng Lý 
Th¸i Tæ 

  Tõ ®−êng Lý 
Th−êng KiÖt ®Õn 
®−êng Lª Ch©n 

Tõ §. Lª ch©n 
®Õn §.§inh 
C«ng Tr¸ng 

 

19 
§−êng Lª 
Ch©n 

  Tõ cÇu Phñ lý ®Õn 
®−êng Lý Th¸i Tæ 

Tõ §. Lý Th¸i 
Tæ ®Õn §.Lª 
Ch©n nh¸nh 2 

 

20 
§−êng  
TrÇn V¨n 
Chu«ng 

  Tõ §. Lý 
Th−êng KiÖt 
®Õn hÕt 
Tr−êng THPT 
A - Phñ lý 

 

21 
§−êng  
NguyÔn H÷u 
TiÕn 

  Tõ §. Lý Th¸i 
Tæ ®Õn Tr−êng 
trung häc Y 

 

22 
§−êng  
TrÇn Quang 
Kh¶i 

  Tõ §. Lý Th−êng 
KiÖt ®Õn §. Lý 
Th¸i Tæ  

23 
§−êng  
TrÇn NhËt 
DuËt 

  Tõ §. Lý 
Th−êng KiÖt 
®Õn §. Lý Th¸i 
Tæ 

 

24 
§−êng  
§inh C«ng 
Tr¸ng 

  Tõ §. Lª Ch©n 
®Õn §. TrÇn 
B×nh Träng 

Tõ §. TrÇn B×nh 
Träng ®Õn hÕt ®i¹ 
phËn TP 

25 
§−êng  
TrÇn B×nh 
Träng 

  Tõ ®−êng Lª 
Hoμn ®Õn ®−êng 
§inh C«ng Tr¸ng 

26 §−êng §Ò   Tõ ®−êng Lý Tõ  ®−êng D4 ®Õn 
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Yªm Th¸i Tæ ®Õn 
®−êng D4 

®−êng D5

27 
§−êng 
 NguyÔn 
ThiÖn 

  Tõ ®−êng TrÇn 
Phó ®Õn ®−êng 
Ng« QuyÒn 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B¶ng 3b: II- b¶ng ph©n lo¹i ®−êng phè trong c¸c 
khu ®« thÞ 

(Ban hμnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè:25 /2008/Q§-UBND ngμy 19 th¸ng12 n¨m 
2008) 

 

TT Tªn ®−êng phè Lo¹i 2 Lo¹i 3 Lo¹i 4 Lo¹i 5 

I Khu ®« thÞ Nam TrÇn H−ng 
§¹o 

  

 §−êng N6 

-§o¹n tõ §. 
§inh Tiªn 
Hoμng ®Õn § 
Lª Lîi kÐo dμi 
(D4) 

C¸c ®o¹n cßn l¹i  
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C¸c tuyÕn ®−êng h×nh thμnh 
trong khu ®« thÞ ®−îc ph©n 
theo mÆt c¾t ®−êng qui ho¹ch 

  
§−êng cã mÆt c¾t 
trªn 26m 

§−êng cã mÆt c¾t 
tõ 17 m ®Õn 26 m 

§−êng cã mÆt c¾t 
<17m 

II Khu c«ng nghiÖp Nam 
Thanh Ch©u 

  

 §−êng D1 (D2 cña ®« thÞ B¾c 
Thanh Ch©u kÐo dμi)   

§o¹n tõ ®−êng 
CNBTC ®Õn ®−êng 
x· 

 

III Khu ®« thÞ b¾c Thanh Ch©u 
  

 §−êng CN B¾c thanh ch©u   
§o¹n tõ ®−êng Lª 
Hoμn ®Õn ®−êng 
N1 

  

 §−êng N1 (ch¹y däc ®−êng 
tμu) 

  

§o¹n tõ ®−êng 
§inh Tiªn Hoμng 
®Õn ®−êng CN b¾c 
thanh ch©u 

  

 

C¸c tuyÕn ®−êng h×nh thμnh 
trong khu ®« thÞ ®ưîc ph©n 
theo mÆt c¾t ®−êng qui ho¹ch 
(D1, D2, D3, D4, D5, N5, N6) 

  

§−êng cã mÆt c¾t 
trªn 26m 

§−êng cã mÆt c¾t 
tõ 17 m ®Õn 26 m 

§−êng cã mÆt c¾t 
<17m 

IV QH Nam Lª Hång Phong 
  

 §−êng D2   

§o¹n tõ ®−êng Lý 
Th¸i Tæ ®Õn ®−êng 
§Ò Yªm kÐo dμi, 
®o¹n tõ ®−êng Lª 
Ch©n ®Õn ®−êng 
§inh C«ng Tr¸ng 

  

 §−êng D4   

§o¹n tõ ®−êng 
TrÇn V¨n Chu«ng 
®Õn ®−êng NguyÔn 
H÷u TiÕn 

  

 §−êng D5   

§o¹n tõ ®−êng 
ph©n lò ®Õn 
®−êng NguyÔn 
H÷u TiÕn 

§o¹n tõ ®−êng Lª 
Ch©n ®Õn ®−êng 
§inh C«ng Tr¸ng 

  

 
C¸c tuyÕn ®−êng h×nh thμnh 
trong khu ®« thÞ ®−îc ph©n 
theo mÆt c¾t ®−êng qui ho¹ch 

  
§−êng cã mÆt c¾t 
trªn 26m 

§−êng cã mÆt c¾t 
tõ 17m ®Õn 26m 

§−êng cã mÆt c¾t 
<17m 

TT Tªn ®−êng phè Lo¹i 2 Lo¹i 3 Lo¹i 4 Lo¹i 5 

V Khu ®« thÞ Nam Lª Ch©n   

 
C¸c tuyÕn ®−êng h×nh thμnh 
trong khu ®« thÞ ®ưîc ph©n 
theo mÆt c¾t ®−êng qui ho¹ch 

  
§−êng cã mÆt c¾t 
trªn 26m 

§−êng cã mÆt c¾t 
tõ 17m ®Õn 26m 

§−êng cã mÆt c¾t 
< 17m 
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VI Quèc lé 21B 
 §o¹n tõ ®−êng 

Lª Hoμn ®Õn hÕt 
®Þa phËn TP 

VII §−êng tØnh 493 (Lam h¹) 
 §o¹n tõ ®−êng 

Lª Hoμn ®Õn hÕt 
®Þa phËn TP 

VIII Khu ®« thÞ Liªm chÝnh   

 §−êng D5   
§o¹n tõ ®−êng D4 
®Õn ®−êng N6 

 

IX Khu ®« thÞ Nam Ch©u 
Giang 

 §o¹n tõ §.Lª Lîi 
®Õn §.TrÇn H−ng 
®¹o (Qua khu ®« 
thÞ Nam Ch©u 
Giang)

C¸c ®o¹n cßn l¹i  

X 
C¸c tuyÕn ®−êng trong khu 
nam NguyÔn ViÕt Xu©n; 
nam Qui l−u, b¾c Qui l−u 

 §−êng cã mÆt c¾t 
trªn 26m 

§−êng cã mÆt c¾t 
tõ 17 m ®Õn 26 m 

§−êng cã mÆt c¾t  
<17m 

 
Ghi chó:   C¸c ®o¹n ®−êng phè trong c¸c khu ®« thÞ: 

 - C¸c tuyÕn ®−êng ®−îc h×nh thμnh trong c¸c khu ®« thÞ cã mÆt c¾t ngang > 26 m 
xÕp vμo ®−êng  lo¹i 3 

 - C¸c tuyÕn ®−êng ®−îc h×nh thμnh trong c¸c khu ®« thÞ cã mÆt c¾t ngang tõ 17 m 
®Õn 26 m xÕp vμo ®−êng lo¹i 4 

 - C¸c tuyÕn ®−êng ®−îc h×nh thμnh trong c¸c khu ®« thÞ cã mÆt c¾t ngang < 17 m xÕp vμo 
®−ờng loại 5 
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b¶ng gi¸ sè 4 

gi¸ ®Êt phi n«ng nghiÖp khu vùc ven trôc ®−êng  
giao th«ng quèc lé tØnh lé 

(Ban hμnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè:25/2008/Q§-UBND ngμy 19  th¸ng12 n¨m 2008) 
 

1- Trôc ®−êng giao th«ng Quèc lé:  

- §−êng Quèc lé 1A:                      §VT: 1000®/m2 

Quèc lé 1A 
VÞ trÝ 1 

§Êt ë §Êt SX-KD 

- Khu vùc cÇu Gõng (huyÖn Thanh Liªm ) 3.600 2.160
- Khu vùc phè T©ng, phè Cμ, phè Quang Trung (Trung t©m 
huyÖn) cÇu §oan VÜ (huyÖn Thanh Liªm) 1.800 1.080

- C¸c khu vùc cßn l¹i  ®Þa phËn  (H. Thanh Liªm, H. Duy Tiªn) 1.200 720

- Møc gi¸ trªn quy ®Þnh cho vÞ trÝ 1 c¸c vÞ trÝ tiÕp theo x¸c ®Þnh theo hÖ sè so víi 
vÞ trÝ 1; HÖ sè ®iÒu chØnh c¸c vÞ trÝ nh− sau: 

VÞ trÝ 1:  HÖ sè 1; VÞ trÝ 2: HÖ sè: 0,7; VÞ trÝ 3: HÖ sè:  0,5;  VÞ trÝ 4:  HÖ sè: 0,3 

 - §−êng Quèc lé 21A:      §VT: 1000®/m2 

Quèc lé 21A 
VÞ trÝ 1 

§Êt ë §Êt SX-KD 

- §Þa phËn huyÖn B×nh Lôc, huyÖn Thanh Liªm  
+ Khu vùc cÇu hä, cÇu S¾t (HuyÖn B×nh Lôc) 2.000 1.200
+ Khu vùc Phè §éng (HuyÖn Thanh liªm) 2.500 1.500
+ C¸c khu vùc cßn l¹i (H. B×nh Lôc, H. Thanh Liªm ) 1.000 600
- §Þa phËn HuyÖn Kim B¶ng  
+ Khu vùc ng· ba Thanh S¬n, ng· t−  Thi S¬n  1.200 720
+ Khu vùc cßn l¹i x· Thanh S¬n, x· Thi S¬n 700 420
+ Trung t©m x· Ba Sao Kim B¶ng 800 480
+ Khu vùc CÇu §ång S¬n 700 420
+ C¸c khu vùc cßn l¹i ®Þa phËn huyÖn Kim B¶ng 300 180

  

- Møc gi¸ trªn quy ®Þnh cho vÞ trÝ 1 c¸c vÞ trÝ tiÕp theo x¸c ®Þnh theo hÖ sè so víi 
vÞ trÝ 1; HÖ sè ®iÒu chØnh c¸c vÞ trÝ nh− sau: 
VÞ trÝ 1:  HÖ sè 1; VÞ trÝ 2:  HÖ sè: 0,7; VÞ trÝ 3: HÖ sè:  0,5; VÞ trÝ 4: HÖ sè: 0,3 

- §−êng quèc lé 21B      §VT: 1000®/m2 

Quèc lé 21B VÞ trÝ 1 

§Êt ë §Êt SX,KD 
- Khu vùc ng· t− Biªn Hoμ (huyÖn Kim B¶ng) 1.000 600
- Khu vùc chî DÇu 700 420
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- Khu vùc ng· ba T©n S¬n (huyÖn Kim B¶ng) 600 360
- C¸c khu vùc cßn l¹i trªn trôc Quèc lé 21B 300 180

 

- Møc gi¸ trªn quy ®Þnh cho vÞ trÝ 1 c¸c vÞ trÝ tiÕp theo x¸c ®Þnh theo hÖ sè 
so víi vÞ trÝ 1; HÖ sè ®iÒu chØnh c¸c vÞ trÝ nh− sau: 

VÞ trÝ 1:  HÖ sè 1   VÞ trÝ 2:  HÖ sè: 0,7   VÞ trÝ 3: HÖ sè:  0,5  VÞ trÝ 4:  HÖ sè: 0,3 

 
- §−êng Quèc lé 38:      §VT: 1000®/m2 

Quèc lé 38 VÞ trÝ 1 

§Êt ë §Êt SX,KD 
- Khu vùc CÇu Gi¸t (HuyÖn Duy Tiªn ) 1.500 900
- Khu vùc chî L−¬ng (HuyÖn Duy Tiªn ) 1.500 900
- Khu vùc vùc vßng x· Yªn b¾c  (HuyÖn Duy Tiªn) 1.300 780
- C¸c ®o¹n cßn l¹i tõ khu vùc Chî L−¬ng ®Õn cÇu 
Yªn lÖnh (HuyÖn Duy Tiªn) 

700 420

- Khu vùc chî §¹i 700 420
- Khu vùc chî §»n (HuyÖn Kim B¶ng) 700 420
- Khu vùc chî Chanh (HuyÖn Kim B¶ng) 400 240
- C¸c khu vùc cßn l¹i trªn trôc ®−êng Quèc lé 38 300 180

- Møc gi¸ trªn quy ®Þnh cho vÞ trÝ 1 c¸c vÞ trÝ tiÕp theo x¸c ®Þnh theo hÖ sè 
so víi vÞ trÝ 1; HÖ sè ®iÒu chØnh c¸c vÞ trÝ nh− sau: 

VÞ trÝ 1:  HÖ sè 1;  VÞ trÝ 2:  HÖ sè: 0,7;  VÞ trÝ 3: HÖ sè:  0,5;  VÞ trÝ 4:  HÖ sè: 0,3
  

2- Trôc ®−êng giao th«ng tØnh lé:     §VT: 1000®/m2 

§−êng tØnh lé VÞ trÝ 1 

§Êt ë §Êt SX-KD 
- Khu vùc 1 1.000 600
- Khu vùc 2 700 420
- Khu vùc 3 500 300
- Khu vùc 4 220 132

Khu vùc huyÖn Kim B¶ng  
- Khu vùc chî s¸ng x· NhËt T©n 2.000 1.200
- Khu vùc chî chiÒu x· NhËt T©n 1.500 900
- Khu vùc th«n Yªn L¹c - x· §ång Ho¸ 1.000 600

- Møc gi¸ trªn quy ®Þnh cho vÞ trÝ 1 c¸c vÞ trÝ tiÕp theo x¸c ®Þnh theo hÖ sè 
so víi vÞ trÝ 1; HÖ sè ®iÒu chØnh c¸c vÞ trÝ nh− sau: 

VÞ trÝ 1:  HÖ sè 1   VÞ trÝ 2:  HÖ sè: 0,7   VÞ trÝ 3: HÖ sè:  0,5   VÞ trÝ 4:  HÖ sè: 0,3 
 

3- Khu vùc ®Êt gi¸p ranh gi÷a 2 khu vùc 
- Khu vùc ®Êt gi¸p ranh gi÷a 2 khu vùc lμ 200m (®−îc x¸c ®Þnh tõ ®Þa 

phËn tiÕp gi¸p khu vùc cã møc gi¸ cao). 
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- Møc gi¸ x¸c ®Þnh t¹i khu vùc ®Êt gi¸p ranh lμ møc gi¸ trung b×nh cña 2 
khu vùc gi¸p ranh. 
 

 

b¶ng gi¸ sè 5 
gi¸ ®Êt phi n«ng nghiÖp khu vùc thÞ trÊn 

(Ban hμnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 25 /2008/Q§-UBND ngμy 19th¸ng12 n¨m 2008) 

1- §Êt ë t¹i thÞ trÊn:  

Chia lμm 4 khu vùc; mçi khu vùc chia lμm 4 vÞ trÝ:                     §VT: 1000®/m2 

 

TT 
ThÞ trÊn 

VÞ trÝ 1 

Khu vùc 1 Khu vùc 2 Khu vùc 3 Khu vùc 4 

1 ThÞ trÊn §ång v¨n  3.000 2.100 1.500 600 

2 ThÞ trÊn Hoμ m¹c 3.000 2.100 1.500 600 

3 ThÞ trÊn B×nh mü   3.000 2.100 1.500 600 

4 ThÞ TrÊn VÜnh trô 2.500 1.750 1.250 500 

5 ThÞ trÊn QuÕ 2.000 1.400 1.000 400 

6 ThÞ trÊn KiÖn khª 800 600 400 160

- Møc gi¸ trªn quy ®Þnh cho vÞ trÝ 1 c¸c vÞ trÝ tiÕp theo x¸c ®Þnh theo hÖ sè 
so víi vÞ trÝ 1; HÖ sè ®iÒu chØnh c¸c vÞ trÝ nh− sau: 

VÞ trÝ 1:  HÖ sè 1; VÞ trÝ 2:  HÖ sè: 0,7;  VÞ trÝ 3: HÖ sè:  0,5;  VÞ trÝ 4:  HÖ sè: 0,3  

2 - §Êt s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô t¹i thÞ trÊn:   

Chia lμm 4 khu vùc; mçi khu vùc chia lμm 4 vÞ trÝ:                   §VT: 1000®/m2 

 

TT 
ThÞ trÊn 

VÞ trÝ 1 

Khu vùc 1 Khu vùc 2 Khu vùc 3 Khu vùc 4 

1 ThÞ trÊn §ång v¨n  1.800 1.260 900 360 

2 ThÞ trÊn Hoμ m¹c 1.800 1.260 900 360 

3 ThÞ trÊn B×nh mü   1.800 1.260 900 360 

4 ThÞ TrÊn VÜnh trô 1.500 1.050 750 300 

5 ThÞ trÊn QuÕ 1.200 840 600 240

6 ThÞ trÊn KiÖn khª 480 360 240 96 

- Møc gi¸ trªn quy ®Þnh cho vÞ trÝ 1 c¸c vÞ trÝ tiÕp theo x¸c ®Þnh theo hÖ sè so víi 
vÞ trÝ 1; HÖ sè ®iÒu chØnh c¸c vÞ trÝ nh− sau: 

VÞ trÝ 1:  HÖ sè 1; VÞ trÝ 2:  HÖ sè: 0,7;  VÞ trÝ 3: HÖ sè:  0,5; VÞ trÝ 4:  HÖ sè: 0,3  
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3- Khu vùc ®Êt gi¸p ranh gi÷a 2 khu vùc 
- Khu vùc ®Êt gi¸p ranh gi÷a 2 khu vùc lμ 200m (®−îc x¸c ®Þnh tõ ®Þa 

phËn tiÕp gi¸p khu vùc cã møc gi¸ cao). 
- Møc gi¸ x¸c ®Þnh t¹i khu vùc ®Êt gi¸p ranh lμ møc gi¸ trung b×nh cña 2 

khu vùc gi¸p ranh. 
   


