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PHỤ LỤC SỐ 02 
GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ ĐẤT Ở NÔNG THÔN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  66 /2008/QĐ-UBND  ngày 30/12 /2008 

 của UBND tỉnh Lào Cai) 
 

1) Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản: 
 

                                                                                                                   Đơn vị tính: đồng/m
2
 

 

HẠNG ĐẤT MỨC GIÁ 

Hạng 1  

Hạng 2 20.000 

Hạng 3 17.000 

Hạng 4 13.000 

Hạng 5 10.000 

Hạng 6 6.000 

 

2) Đất trồng cây lâu năm: 
Đơn vị tính: đồng/m
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HẠNG ĐẤT 

 

MỨC GIÁ 

Hạng 1 16.000 

Hạng 2 13.000 

Hạng 3 10.000 

Hạng 4 8.000 

Hạng 5 5.000 

 

3) §Êt l©m nghiÖp, ®Êt rõng s¶n xuÊt, ®Êt rõng phßng hé, rõng ®Æc dông: 
 

                                                                                                                   Đơn vị tính: đồng/m
2 

HẠNG ĐẤT MỨC GIÁ  

Loại 1 6.000 

Loại 2 5.000 

Loại 3 4.000 

Loại 4 3.000 

Loại 5 1.500 
 

   4) Đất ở nông thôn: 
                                                                                                                  Đơn vị tính: đồng/m
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HẠNG ĐẤT MỨC GIÁ  

 

Khu vực I 86.000 

Khu vực II 54.000 

Khu vực III 24.000 
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 Ghi chú Phụ lục số 02: 

 * Khu vùc I, II, III thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 NghÞ ®Þnh sè 
188/2004/N§.CP ngµy 16/11/2004 cña ChÝnh phñ nh sau: 

 - Khu vực I: §Êt cã mÆt tiÒn tiÕp gi¸p víi mÆt ®êng giao th«ng chÝnh n»m gi¸p 

trung t©m thÞ x· hoÆc côm x· (gÇn UBND x·, trêng häc, tr¹m ytÕ, chî); gÇn khu 
th¬ng m¹i vµ dÞch vô, khu du lÞch, khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, hoÆc kh«ng n»m 
t¹i khu vùc trung t©m x· nhng gÇn ®Çu mèi giao th«ng, gÇn chî n«ng th«n. 

- Khu vực II: N»m ven c¸c trôc ®êng giao th«ng liªn th«n, tiÕp gi¸p víi khu 

vùc trung t©m x·, côm x·, khu vùc th¬ng m¹i, dÞch vô, khu chÕ xuÊt, du lÞch. 

- Khu vực III: Lµ nh÷ng vÞ trÝ cßn l¹i trªn ®Þa bµn x·. 

 * ViÖc ph©n chia gianh giíi c¸c khu vùc vµ hÖ sè ®iÒu chØnh gi÷a c¸c khu vùc 
cho phï hîp, UBND tØnh giao cho UBND c¸c huyÖn, thµnh phè x¸c ®Þnh cô thÓ tr×nh 
UBND tØnh phª duyÖt.   
 


