
Từ Đến
Mặt đường

chính

Đường
nhánh có

chiều rộng
từ 3 m trở

lên

Đường
nhánh có

chiều rộng
từ 2m đến
dưới 3 m

Đường
nhánh (ngõ)

có chiều
rộng nhỏ
hơn 2m

Khu còn
lại

1 Đường ven Ao cá Đường dự án
Hết KTX nam Hùng

Thắng
2.500.000 1.000.000 700,000 600,000 500,000

         12- PHƯỜNG HÙNG THẮNG

TT Đường phố

Đoạn đường Mức giá (đ/m2)

Đoạn tiếp giáp KTX đến cuối tuyến
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1 Đường ven Ao cá Đường dự án
Hết KTX nam Hùng

Thắng
2.500.000 1.000.000 700,000 600,000 500,000

1.1 1,000,000 600,000 550,000 520,000 500,000

2 Đường Hùng Thắng Đầu đường vào Giáp Hà Khẩu 2.500.000 1.000.000 700,000 600,000 500,000

3 Đường 18A mới Ngã 4 Ao cá Hết Khu tự xây A8 6,000,000 2,200,000 1,200,000 800,000 500,000

3.1 Đường 18A mới Hết Khu tự xây A8 Hết phường 3,500,000 1,400,000 700,000 550,000 500,000

4
KTX của dự án Đông Hùng

Thắng
1,000,000

5 Khu tự xây A8 cũ 1,800,000

6
Khu Tái định cư và khu tự xây

Khu đô thị Hùng Thắng (đã đầu
tư cơ sở hạ tầng)

6.1 * Lô biệt thự NV1, NV2:

6.1.1 6,500,000

6.1.2 6,000,000

Đoạn tiếp giáp KTX đến cuối tuyến

- Các ô bám đường có dải cây xanh (quay về phía
đường ống dầu)

- Các ô còn lại
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TT Đường phố

Đoạn đường Mức giá (đ/m2)

6.2
* Lô LK1, LK2, LK3, LK4, LK5,
LK6, LK7, LK8, LK10, LK11, LÔ
EC:6.2.1 5,800,000

6.2.2 4,800,000

6.3 * Lô LK9 4,800,000

7 2,500,000 1,000,000 700,000 600,000 500,000
Tuyến đường giáp ranh giữa khu dân cư và ranh giới đất của công ty đầu tư PT sản
xuất Hạ Long (trừ khu nằm trong ranh giới đất đã giao cho công ty đầu tư PTSX Hạ

Long)

- Các ô còn lại

(Trọn lô)

- Các ô bám đường rộng từ 10,5m trở lên
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7 2,500,000 1,000,000 700,000 600,000 500,000

Ghi chú:

2. Đối với thửa đất bám đường có độ chênh cao (hoặc thấp hơn) so với mặt đường (tính từ chỉ giới XD trở vào):

- Từ 2m đến dưới 3m giá đất bằng 80% giá đất quy định cùng vị trí, cùng khu vực tại bảng giá này.

- Từ 3m trở lên giá đất bằng 70% giá đất quy định cùng vị trí, cùng khu vực tại bảng giá này.

1. Các thửa đất có vị trí góc bám từ 2 mặt đường trở lên trong đó có ít nhất 2 mặt đường rộng từ 3 m trở lên thì giá tính bằng 1,2 lần  giá đất (mức giá cao nhất của
mặt đường tiếp giáp với thửa đất) theo vị trí quy định tại bảng giá này.

Tuyến đường giáp ranh giữa khu dân cư và ranh giới đất của công ty đầu tư PT sản
xuất Hạ Long (trừ khu nằm trong ranh giới đất đã giao cho công ty đầu tư PTSX Hạ

Long)
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