
STT
 Tên đoạn đường phố, khu dân cư

  Đất giáp trục
đường giao thông

chính nằm tại
Trung tâm khu phố
hoặc khu, gần khu
thương mại, dịch
vụ, du lịch, khu

công nghiệp, khu
chế xuất (đ/m2)

 Đất giáp trục
đường giao
thông liên
khu, trung

tâm khu phố
gần khu

thương mại,
dịch vụ
(đ/m2)

 Đất ở của
các hộ còn
lại (đ/m2)

I  THỊ TRẤN MẠO KHÊ

7. HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

        I- BẢNG GIÁ ĐẤT Ở

        A- ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ
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I  THỊ TRẤN MẠO KHÊ

1  Các hộ bám trục đường quốc lộ18A

1.1  Từ cầu Trạ đến hết đường vào CTy Cổ phần vận tải Cơ khí thủy                  4,800,000

1.2  Từ  đường rẽ vào Công ty Cố phần cơ khí thủy  đến hết ngã  4 khu phố 2
 (đường đi Bến cân)

                 6,700,000

1.3   Từ  ngã 4 phố 2 đến hết Cổng UBND Thị trấn                  7,200,000

1.4   Từ  cổng UBND thị trấn đến hết đồn Công an Mạo Khê                  8,000,000

1.5
 Từ  đồn Công an Mạo Khê đến xí nghiệp nước Mạo Khê
(Chia nhỏ tiểu mục 5 tại QĐ  số 4158/QĐ-UBND cho phù hợp với thực tế.)

                 6,700,000

1.6
 Từ  XN Nước Mạo Khê đến giáp  xã Yên Thọ
(Chia nhỏ tiểu mục 5 tại QĐ  số 4158/QĐ-UBND cho phù hợp với thực tế.)

                 4,500,000

2   Các trục đường đấu nối từ đường 18A ra

2.1  Từ đường quốc lộ 18 A đến chân cầu Đá Vách (đường 188)                  6,000,000

2.2  Từ đường quốc lộ 18A ngã 4 khu Hoàng Hoa Thám đến Cổng Lâm Trường Đông Triều                  6,700,000
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STT
 Tên đoạn đường phố, khu dân cư

  Đất giáp trục
đường giao thông

chính nằm tại
Trung tâm khu phố
hoặc khu, gần khu
thương mại, dịch
vụ, du lịch, khu

công nghiệp, khu
chế xuất (đ/m2)

 Đất giáp trục
đường giao
thông liên
khu, trung

tâm khu phố
gần khu

thương mại,
dịch vụ
(đ/m2)

 Đất ở của
các hộ còn
lại (đ/m2)

2.3
 Từ đường quốc lộ 18 A ngã tư Hoàng Hoa Thám xuống đến hết cổng  Xí nghệp
nước  (của CTy Xi măng Hoàng Thạch)

                 4,500,000

2.4   Từ cổng xí nghiệp nước công ty xi măng Hoàng Thạch đến cổng nhà máy xi măng
 Hoàng thạch

                 3,500,000

2.5  Từ đường quốc lộ 18A qua sân vận động mới đến ga Mạo Khê                  4,500,000

2.6   Từ đường quốc lộ 18A  (ngã 3) qua khu Đô thị  đến đường 188                  4,500,000
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2.6   Từ đường quốc lộ 18A  (ngã 3) qua khu Đô thị  đến đường 188                  4,500,000

3   Các hộ bám trục đường bê tông chính trên địa bàn thị trấn Mạo Khê

3.1   Từ  quốc lộ 18A (ngã tư phố II) đến hết Trường phổ thông trung học Mạo Khê I                  3,500,000

3.2
 Từ  phía Bắc trường TPTH Mạo Khê 1 đến ngã 3 Cống Trắng (kéo dài đoạn đường,
 đường tầu quốc gia nằm trong đoạn này)

                 2,250,000

3.3
 Từ  ngã 3 Cống trắng đến cổng Trào Mỏ (kéo dài đoạn đường, Kho gạo A nằm trong đoạn
này)

                 2,000,000

3.4
 Từ  Cổng trào Mỏ đến Hội trường khu Đoàn Kết (kéo dài tuyến - gộp tiểu mục 31, 32
mục II trong QĐ số 4158/QĐ-UBND ngày 31/12/2008)

        1,500,000

3.5  Từ phía Nam Hội trường khu Đoàn kết đến  phân xưởng cơ khí M.Khê (nhà sàng 56)                    630,000

3.6  Từ  Phân xưởng cơ khí M.Khê  (nhà sàng 56) đến đường rẽ vào chùa Non Đông                    550,000

3.7  Từ  Cổng trào Mỏ đến ngã 3 khu Vĩnh Lập (trường Nguyễn Đức cảnh)         3,000,000

3.8  Từ ngã 3 khu Vĩnh Lập vào tới cổng trào khu Vĩnh Lập         1,500,000

3.9  Từ ngã 3 khu V.Lập Trường Nguyễn Đức Cảnh đến hết chợ chiều Công Nông         4,500,000

3.10  Từ ngã 3 đường vào chợ chiều Công Nông đến cầu khu Quang Trung         3,500,000
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STT
 Tên đoạn đường phố, khu dân cư

  Đất giáp trục
đường giao thông

chính nằm tại
Trung tâm khu phố
hoặc khu, gần khu
thương mại, dịch
vụ, du lịch, khu

công nghiệp, khu
chế xuất (đ/m2)

 Đất giáp trục
đường giao
thông liên
khu, trung

tâm khu phố
gần khu

thương mại,
dịch vụ
(đ/m2)

 Đất ở của
các hộ còn
lại (đ/m2)

3.11  Từ cầu khu Quang Trung đến hết ngã 4 khu Quang Trung         3,000,000

3.12  Từ đường bê tông tới ngã 3 giáp ranh khu Quang Trung và Vĩnh Trung         2,500,000

3.13  Từ ngã 4 Quang Trung đến Ga Mạo Khê         2,000,000

3.14  Từ ngã 4 Quang Trung đến đường sắt khu Quang Trung         2,100,000

3.15  Từ phía Bắc đường sắt  khu Quang Trung đến đường vào cầu mới qua suối Vĩnh Lập         1,170,000
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3.15  Từ phía Bắc đường sắt  khu Quang Trung đến đường vào cầu mới qua suối Vĩnh Lập         1,170,000

3.16  Từ ngã 4 khu Quang Trung đến đường sắt Quốc Gia (Nhà ông Tạo khu Vĩnh Xuân)         2,100,000

3.17  Từ đường tầu Quốc gia đến khu âm 80 Mỏ CTy than Mạo Khê         1,800,000

3.18  Từ  phía Nam âm 80  đến đường rẽ vào Chùa  Non Đông           800,000

3.19  Từ đường sắt Quốc  gia giáp nhà ông Tạo đến ngã 3 nhà bà Thảo (khu Vĩnh Xuân) phía
Nam đường tầu.

        2,000,000

3.20   Từ nhà ông Tạo đến cây xăng (phía Bắc đường tầu)         1,800,000

3.21  Từ nhà ông Mạch  đường lên giáp Ga Mạo Khê (nhà ông Thanh)         3,120,000

3.22  Từ ngã 3 nhà ông Kình đến cổng Lâm trường Đông Triều         3,500,000

3.23  Từ đường Nam Ga-ngã 3 khu Vĩnh Xuân qua khu Vĩnh Trung đến trường Tiểu học Mạo Khê
B

        2,500,000

3.24 Từ cổng Lâm trường Đông Triều ( khu Vĩnh Xuân) qua khu Vĩnh Thông đến ngã ba đường
bê tông Mỏ giáp  danh giữa 2 khu Vĩnh Sinh và khu Phố 2.

        3,000,000
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STT
 Tên đoạn đường phố, khu dân cư

  Đất giáp trục
đường giao thông

chính nằm tại
Trung tâm khu phố
hoặc khu, gần khu
thương mại, dịch
vụ, du lịch, khu

công nghiệp, khu
chế xuất (đ/m2)

 Đất giáp trục
đường giao
thông liên
khu, trung

tâm khu phố
gần khu

thương mại,
dịch vụ
(đ/m2)

 Đất ở của
các hộ còn
lại (đ/m2)

3.25 Từ giáp đường quốc lộ 18 A khu phố 1 qua khu Vĩnh Thông, Vĩnh Trung, Công Nông đến
giáp chợ chiều Công Nông.

        2,600,000

3.26  Từ đường quốc lộ 18 A khu Vĩnh Thông đến ngã 3 trường Tiểu học Vĩnh Khê         2,800,000

3.27  Từ đường quốc lộ 18 A khu phố I Qua cổng nhà thờ tới nhà ông Ty         2,500,000
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3.27  Từ đường quốc lộ 18 A khu phố I Qua cổng nhà thờ tới nhà ông Ty         2,500,000

3.28  Từ nhà ông Ty xuống  đến ngã 3 nhà ông Điềm         1,800,000

3.29  Từ đường quốc lộ 18A đến hết sân bóng cũ khu Vĩnh Tuy 2         2,500,000

3.30  Từ phía Nam sân bóng cũ  khu Vĩnh tuy 2 đến nhà ông Phái         2,000,000

3.31   Các tuyến đường nhánh trong quy hoạch khu đô thị 188.         2,500,000

3.32  Từ đường quốc lộ 18A đường phía Đông và đường phía Tây đến hết Công ty xây
dựng Bình Minh

        2,800,000

3.33  Từ đường phía Bắc công ty xây dựng Bình Minh đến giáp đường vào xây lắp 4 cũ         1,000,000

3.34  Từ ngã ba đường vào Trạm xá Xây lắp 4 cũ khu Vĩnh Tuy I đến giáp đường tầu Quốc
 gia (phía Nam đường tầu)

        1,250,000

3.35   Từ phía Bắc đường tầu Quốc gia đến hết Hội trường khu Vĩnh Sơn         1,125,000

3.36 Từ  ngã 3 Hội trường khu Vĩnh Sơn đến ngã 3 đường khu âm 80         1,200,000

3.37
 Từ ngã 3 Công ty cổ phần cơ khí M.Khê đến ngã 3 đường dốc 2000 khu
 Vĩnh Sơn.

        1,200,000
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STT
 Tên đoạn đường phố, khu dân cư

  Đất giáp trục
đường giao thông

chính nằm tại
Trung tâm khu phố
hoặc khu, gần khu
thương mại, dịch
vụ, du lịch, khu

công nghiệp, khu
chế xuất (đ/m2)

 Đất giáp trục
đường giao
thông liên
khu, trung

tâm khu phố
gần khu

thương mại,
dịch vụ
(đ/m2)

 Đất ở của
các hộ còn
lại (đ/m2)

3.38 Từ đường quốc lộ 18 A qua xóm Đống Đồng ( Vĩnh Tuy 1) đến đường Bê Tông Hoàng
Thach khu Vĩnh Tuy 2. (Điều chỉnh lại tên tuyến cho phù hợp- QĐ 4158 là trục đường chính)

        1,000,000

3.39  Từ quốc lộ 18A ngã tư phố 2 đến hết nhà văn hóa khu phố 2         3,000,000

3.40  Từ phía Nam nhà văn hóa khu phố 2 xuống đến cảng Bến Cân.         1,500,000
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3.40  Từ phía Nam nhà văn hóa khu phố 2 xuống đến cảng Bến Cân.         1,500,000

3.41  Từ  quốc lộ 18 A vào hai ngõ 30 và ngõ 18 của khu phố 2 ( Bách hoá cũ khu phố II )         2,800,000

3.42
 Từ đường quốc lộ18A đến nhà ông Xuân khu Vĩnh Hoà (đường Chùa MK cũ khu
Vĩnh Hòa)

        2,200,000

3.43  Từ đường quốc lộ18A xuống hết nhà ông Hữu (XN cơ khí thuỷ - khu Vĩnh Hòa)         2,000,000

3.44  Từ nhà ông Hữu đến hết XN cơ khí Thuỷ         1,000,000

3.45
Từ đường quốc lộ 18 A khu Vĩnh Hòa đến hết khuôn viên Chùa Tế , đến ngã 3 đường bê

        1,500,000

3.46
 Từ đường quốc lộ 18 A tới Cống thoát nước qua đường  giáp danh với khu Vĩnh
Quang 1 và Vĩnh Quang 2

        1,500,000

3.47
 Từ cống giáp danh Vĩnh Quang 1 và Vĩnh Quang 2 đến ngã 3 khu Vĩnh Quang 2 về phía
Đông giáp nhà ông Duyên đến đường tầu quốc gia, về phía Tây đến hết nhà ông Sinh

        1,000,000

3.48   Từ ngã 3 Cống trắng đến đường vào trường Tiểu học Mạo Khê 1           860,000

3.49  Từ đường vào trường Tiểu học MK-1 đến suối Cạn giáp  ranh xã Bình Khê           550,000

3.50  Từ ngã 3 sân Tennis cũ đến ngã 3 hội trường khu Vĩnh Lâm (Trục đường chính trong
 khu Vĩnh Lâm và khu Đoàn Kết trong QĐ 4158)

        1,000,000

193



STT
 Tên đoạn đường phố, khu dân cư

  Đất giáp trục
đường giao thông

chính nằm tại
Trung tâm khu phố
hoặc khu, gần khu
thương mại, dịch
vụ, du lịch, khu

công nghiệp, khu
chế xuất (đ/m2)

 Đất giáp trục
đường giao
thông liên
khu, trung

tâm khu phố
gần khu

thương mại,
dịch vụ
(đ/m2)

 Đất ở của
các hộ còn
lại (đ/m2)

3.51
  Từ  đường bê tông Mỏ qua xưởng cưa cũ  đến ngã 3 đường vào Núi xẻ (Trục đường chính
trong khu Hòa Bình và khu Đoàn Kết trong QĐ 4158)

          630,000

3.52
 Từ đường bê tông Mỏ vào hết khu văn phòng của Công ty TNHH một thành viên
than Mạo Khê (khu Dân Chủ ) (Bám Trục đường chính trong khu Dân Chủ trong QĐ 4158)

          780,000

4   Các trục đường chính, đường nhánh trong các khu còn lại
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4   Các trục đường chính, đường nhánh trong các khu còn lại

4.1 Các hộ từ đường 18 A đến nhà văn hoá khu V.Hồng, và từ đường 18 A đến  Cảng của CTy
XD HT Miền Tây và từ hộ nhà ông Kiên đến hết đường xuồng lò vôi cũ khu V.Hồng

        1,500,000

4.2
Các hộ từ đường 18 A đến hết khuôn viên của XN Gốm Cổ phần Quang và Gốm Quang Vinh

        1,500,000

4.3 Các hộ bám trục đường từ đường 18 A vào Hội trường khu Vĩnh Thông - đường vào trụ sở
UBND Thị trấn MK

        2,800,000

4.4 Từ trạm xá Xây Lắp 4 đến gã 3 nhà ông Hoà  khu Vĩnh Xuân đến đường bê tông khu vĩnh
tuy 1

          800,000

4.5  Từ giếng Vĩnh khu Vĩnh Thông đến giáp đô thị 188 (cách đường quốc lộ 18A 100m)         2,800,000

4.6 Đường Bê tông phía Bắc đường tầu Quốc gia từ nhà ông Trung đến đường Bê tông ngã 3
nhà ông Hiện khu Quang Trung

        1,500,000

4.7  Các hộ bám đường bê tông đường vào lò gạch mỏ trong khu Vĩnh phú         1,300,000

4.8   Từ đường lên ga khu Vĩnh Xuân và từ nhà ông Bang đến hết trường Mần non Huy Hoàng         2,500,000
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STT
 Tên đoạn đường phố, khu dân cư

  Đất giáp trục
đường giao thông

chính nằm tại
Trung tâm khu phố
hoặc khu, gần khu
thương mại, dịch
vụ, du lịch, khu

công nghiệp, khu
chế xuất (đ/m2)

 Đất giáp trục
đường giao
thông liên
khu, trung

tâm khu phố
gần khu

thương mại,
dịch vụ
(đ/m2)

 Đất ở của
các hộ còn
lại (đ/m2)

4.9
 Từ đường bê tông Hoàng Thạch sang đến đường bê tông khu Vĩnh Tuy 2 - tuyến đường
nhà ông Ngẫu

        1,000,000

4.10
 Từ đường bê tông Hoàng Thạch sang đến đường bê tông khu Vĩnh Tuy 2 - tuyến đường
nhà ông Năng đến nhà bà Yến.

        1,500,000

4.11
 Từ đường bê tông Hoàng Thạch sang đến đường bê tông khu Vĩnh Tuy 2 tuyến đường nhà
ông Chương đến nhà ông Xuân.

        1,200,000
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4.11
 Từ đường bê tông Hoàng Thạch sang đến đường bê tông khu Vĩnh Tuy 2 tuyến đường nhà
ông Chương đến nhà ông Xuân.

        1,200,000

4.12
 Từ đường bê tông Hoàng Thạch sang đến đường bê tông khu Vĩnh Tuy 2 - tuyến đường từ
nhà ông Nhậm đến nhà ông Khoa.

        1,000,000

4.13   Từ đường lên ga vào kho gạo B cũ đến hết nhà bà Hoàng.         2,000,000

4.14  Các hộ bám đường nhánh trong các khu phạm vi cách đường quốc lộ18A 100m         1,170,000

4.15
 Các hộ bám đường bê tông trong khu: Vĩnh Xuân;  Hoàng Hoa Thám;  Vĩnh Tuy 2; Phố
1Vĩnh Tân; Đoàn Kết; Vĩnh Lập; Quang Trung; Vĩnh Sơn; Vĩnh Quang 2; Vĩnh Tuy 1.

          800,000

4.16
 Các hộ bám trục đường nhánh trong khu: Vĩnh Tuy 2; Vĩnh Xuân; Hoàng Hoa Thám; Vĩnh
Trung; Vĩnh Thông; Vĩnh Hải; Phố 1; Phố 2; Vĩnh Hòa; Vĩnh Hồng; Quang Trung; Công
Nông;

          800,000

4.17
 Các hộ bám đường nhánh trong khu: Vĩnh Quang 2; Vĩnh Phú; Dân Chủ; Vĩnh Tân; Vĩnh
Lâm; Đoàn Kết; Vĩnh Lập; Vĩnh Sơn; Hòa Bình; Vĩnh Sinh; Vĩnh Quang 1; Vĩnh Tuy 1.

          780,000

4.18
 Các hộ còn lại trong khu: Vĩnh Xuân; Hoàng Hoa Thám; Vĩnh Tuy2; Vĩnh Hải; Vĩnh Thông;
Phố 1; Phố 2; Vĩnh Hòa; Vĩnh Hồng; Vĩnh Trung; Hòa Bình (trường đào

      630,000

4.19
 Các hộ còn lại trong khu: Vĩnh Sơn; Vĩnh Lập; Công Nông; Dân Chủ; Đoàn Kết; Vĩnh Lâm;
Vĩnh Tân; Vĩnh Phú; Vĩnh Quang 2; Vĩnh Sinh; Vĩnh Quang 1; Vĩnh tuy 1.

      470,000

4.20
 Các hộ còn lại trong các khu bám đồi núi: Vĩnh Tân; Vĩnh Phú; Vĩnh Lâm; Đoàn kết; Hòa
Bình; Vĩnh Sơn; Vĩnh Tuy1; Công Nông

      150,000
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STT
 Tên đoạn đường phố, khu dân cư

  Đất giáp trục
đường giao thông

chính nằm tại
Trung tâm khu phố
hoặc khu, gần khu
thương mại, dịch
vụ, du lịch, khu

công nghiệp, khu
chế xuất (đ/m2)

 Đất giáp trục
đường giao
thông liên
khu, trung

tâm khu phố
gần khu

thương mại,
dịch vụ
(đ/m2)

 Đất ở của
các hộ còn
lại (đ/m2)

II   THỊ TRẤN ĐÔNG TRIỀU

1  Các hộ bám trục đường quốc lộ 18A

1.1  Từ nhà bà Mơ đến hết nhà Ông Trịnh Lợi - khu 3 Thị trấn Đông Triều                  4,500,000

1.2
 Từ nhà ông Nguyễn Huy đến văn phòng khu phố 4 (phía bắc đường) và từ Thư Viện huyện
đến hết Trung Tâm Chính trị  huyện (phía Nam đường).

                 6,000,000
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1.2
 Từ nhà ông Nguyễn Huy đến văn phòng khu phố 4 (phía bắc đường) và từ Thư Viện huyện
đến hết Trung Tâm Chính trị  huyện (phía Nam đường).

                 6,000,000

1.3
 Từ nhà ông Trần Oanh đến nhà ông Nguyễn An Biên (phía Bắc đường) và từ nhà ông
Nguyễn Hữu Thủy đến nhà ông Nguyễn Đình Hà.

                 4,500,000

2  Các hộ bám trục đường phố Trần Nhân Tông  đường đi Đức Chính và đường 332

2.1
 Đường bê tông từ ngã tư Đông Triều đến hết cổng trường phổ thông cơ sở thị trấn Đông
Triều và cổng làng thôn Yên Lâm xã Đức Chính.

                 3,500,000

2.2
 Từ ngã tư Đông Triều đi Bến Triều đến hết địa phận thị trấn Đông Triều (giáp xã Hồng
Phong) thuộc trục  đường nhựa 332

                 3,000,000

3  Các hộ bám trục đường bê tông -Phố Chợ Cột:

3.1
  Từ nhà bà Vũ Thị Hoà khu 2, nhà ông Nguyễn Văn Thảnh khu 4 đến nhà ông Bùi Đức Đản
khu 2 và nhà ông Bùi Vũ Trung khu 1.

                 4,500,000

3.2
 Từ nhà chị Nguyễn Thị Quế khu 2 , anh Đặng Văn Cường khu 1 đến hết nhà ông Trần Minh
Tưởng khu 2 và nhà anh Phạm Văn Lương khu 1

                 3,500,000

4  Các hộ bám theo trục đường liên khu phố 1 và 2 (đường mới) và khu dân cư mới
khu phố 1 và 2
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STT
 Tên đoạn đường phố, khu dân cư

  Đất giáp trục
đường giao thông

chính nằm tại
Trung tâm khu phố
hoặc khu, gần khu
thương mại, dịch
vụ, du lịch, khu

công nghiệp, khu
chế xuất (đ/m2)

 Đất giáp trục
đường giao
thông liên
khu, trung

tâm khu phố
gần khu

thương mại,
dịch vụ
(đ/m2)

 Đất ở của
các hộ còn
lại (đ/m2)

4.1
 Đường bê tông mới từ  phía sau UBND Thị trấn Đông Triều và nhà bà ánh đến phía sau nhà
chị Khánh Ly khu 2 và nhà anh Hưng khu 1.

        3,000,000

4.2  Đường bê tông mới  từ sau nhà anh Nguyễn Văn Tùng khu 1 đến hết đất quy hoạch khu
phố 1

        3,000,000

4.3   Đường bê tông mới từ nhà ông Đoàn Đức Tần khu phố 1 đến nhà ông Đoàn Viết Cường         1,500,000

4.4   Đường chính khu dân cư mới khu 2 từ nhà ông Lại Văn Toạn đến phía sau Trạm xã thị trấn
Đông Triều

   2,000,000
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4.4   Đường chính khu dân cư mới khu 2 từ nhà ông Lại Văn Toạn đến phía sau Trạm xã thị trấn
Đông Triều

   2,000,000

4.5
  Đường chính khu dân cư mới khu 2 từ đường ngõ vào cổng Công ty Tuấn Phát và từ phía
Đông sân chơi mi ni đến ngõ nhà bà Văn

   1,500,000

4.6   Các hộ bám trục đường quy hoạch phía Tây khu dân cư Con Quạ khu 1 từ sau nhà anh
Trung đến Ao cá

   2,500,000

4.7   Các hộ phía trong khu dân cư Con Quạ khu 1 bám theo trục đường quy hoạch    2,000,000

5   Khu dân cư nằm phía sáu các hộ bám đường 18A

5.1  Từ đườngquốc lộ 18A đến cổng Phòng giáo dục    1,200,000

5.2  Từ đường 18A Phía sau nhà ông Đặng Hùng và ông Bùi Dũng khu 4 đến nhà bà Dư, ông
Chi

      800,000

5.3   Các hộ bám trục đường từ bến xe Ô tô và nhà bà Nhã đến nhà bà Liễu và bà Năm    1,000,000

5.4   Các hộ bám trục đường nối tiếp từ nhà bà Liễu, bà Năm đến nhà ông Toàn và ông Thiệm       500,000

5.5   Các hộ bám trục đường từ sau Phòng Công thương và trường Mần non Hoa Mai đến nhà
bà Nhâm

      800,000

5.6   Khu dân cư bám đường từ nhà bà Nhâm đến giáp nhà trẻ khu Liên cơ cũ       400,000

5.7   Khu dân cư nằm phía sau các hộ bám trục đường 18A từ nhà bà Đặng Thị Mơ đến ngã tư
Đông Triều

      500,000
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STT
 Tên đoạn đường phố, khu dân cư

  Đất giáp trục
đường giao thông

chính nằm tại
Trung tâm khu phố
hoặc khu, gần khu
thương mại, dịch
vụ, du lịch, khu

công nghiệp, khu
chế xuất (đ/m2)

 Đất giáp trục
đường giao
thông liên
khu, trung

tâm khu phố
gần khu

thương mại,
dịch vụ
(đ/m2)

 Đất ở của
các hộ còn
lại (đ/m2)

5.8
  Khu dân cư nằm phía sau các hộ bám trục đường 18A nằm dưới chân đồi cao đối với các
khu vực còn lại từ ngã Tư Đông Triều đến hết Cổ eo khu 4

      400,000

6
 Khu dân cư nằm phía sau các hộ bám trục đường phố Tràn Nhan Tông từ ngã tư
Đông Tỷiêù hết cổng tường Trung học cơ sở thị trấn Đông Tiều

6.1   Bám đường ngõ xóm đường chính       500,000
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6.1   Bám đường ngõ xóm đường chính       500,000

6.2   Các hộ không bám đường ngõ xóm chính (đường ngách, hẻm)       300,000

7   Khu dân cư từ chân đồi cao trở lên

7.1  Khu dân cư nằm trong nhà trẻ Liên cơ cũ khu 2 và khu chợ cũ khu 4       200,000

7.2
  Khu dân cư bám các đường ngõ xóm đối với phần đất từ chân đồi cao trở lên (đối với các
khu vực còn lại thuộc khu 2 và khu 4)

      200,000
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