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QUYẾT ĐỊNH 
Về giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

 
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;  
 
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; 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 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 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định 

bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định 
cư; 

 
Căn cứ Thông tư số 80/2005/TT-BTC ngày 15/9/2005 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn việc tổ chức mạng lưới thống kê và điều tra khảo sát, thống kê báo cáo giá các loại 
đất theo quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP; Thông tư số 145/2007/TT-BTC 
ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 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 và 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 Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục 
thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; 

 
Căn cứ Nghị quyết số 195/2009/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2008của 

Hội đồng nhân nhân tỉnh Phú Thọ; 
 
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giá các loại đất năm 

2010 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 
 



 
Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 3989/2008/QĐ-UBND ngày 

26/12/2008, các Quyết định khác trái với Quyết định này của UBND tỉnh Phú Thọ và 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/ 01/ 2010. 

 
Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, 

Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi 
hành./.  

 
Nơi nhận: 
- Các Bộ: TNMT, TC, TP;   
- TTTU, TTHĐND, UBND tỉnh; 
- UBMTTQ và các đoàn thể; 
- Như Điều 3; 
- Công báo (2b); 
- Website Chính phủ; 
- CVP, Các PVP, Chuyên viên NCTH; 
- Lưu VT, KT3(110b).. 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––– 
QUY ĐỊNH 

Về giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 
(Ban hành kèm  theo Quyết định số: 4722  /2009/QĐ- UBND ngày 29  tháng 12  năm 

2009 của UBND tỉnh Phú Thọ). 
 

Điều 1. Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ là Văn bản cụ 
thể hoá 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 ngày 16/11/2004 của Chính phủ 
và Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 6/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực 
hiện 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 và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP. Giá đất 
các loại được sử dụng làm căn cứ để: 

- Tính thuế sử dụng đất và thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất theo quy 
định của pháp luật; 

- 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, Luật Đất đai năm 2003. 

- 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, Luật Đất đai năm 2003. 

- 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, Luật Đất đai năm 2003. 

- Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng 
đất theo quy định của pháp luật. 

- 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, Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng 
dẫn thi hành. 

- 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. 

- 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 giá trúng đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất không được thấp hơn mức giá do UBND 
tỉnh quy định tại Quy định này. 

 
Điều 2. Nguyên tắc và phương pháp xác định giá đất.  

 
1- Nguyên tắc xác định giá đất. 
a- Phân vùng đất.  



 
Việc phân vùng đất căn cứ vào Điều 8, Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 

16/11/2004 và kế thừa bảng giá đất tại Quyết định số 3989/2008/QĐ-UBND ngày 
26/12/2008 của UBND tỉnh Phú Thọ. Đất được chia thành 2 vùng: đồng bằng, trung 
du và miền núi, trong đó:  

- Vùng đồng bằng :         29 xã  
- Vùng trung du, miền núi: 248 xã  
b- Phân hạng đất:  
- Hạng đất để định giá đất áp dụng theo hạng đất tính thuế sử dụng đất nông 

nghiệp ở địa phương được Chính phủ phê duyệt. 
- Phân hạng đất để định giá cho các loại đất: Đất trồng cây hàng năm, đất trồng 

cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thuỷ sản, các loại đất 
nông nghiệp khác.  

- Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993, Nghị định số 73/CP 
ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết việc phân hạng đất tính thuế sử dụng 
đất nông nghiệp, Thông tư liên bộ số 92/TT-LB ngày 10/11/1993 của Bộ Tài chính, 
Bộ Nông nghiệp - Công nghiệp thực phẩm - Tổng cục quản lý ruộng đất hướng dẫn thi 
hành Nghị định số 73/CP và kế thừa việc phân hạng đất theo Quyết định số 
3989/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh. Đất nông nghiệp các loại 
được phân hạng cho cả 2 vùng: đồng bằng, trung du và miền núi như sau:  

+ Đất trồng cây hàng năm được phân từ hạng 1 đến hạng 6.  
+ Đất nuôi trồng thuỷ sản được phân  từ  hạng 1 đến hạng 6. 
+ Đất trồng cây lâu năm được phân từ hạng 1 đến hạng 5. 
+ Đất rừng sản xuất được phân từ  hạng 1 đến hạng 5. 
+ Đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng được phân từ hạng 1 đến hạng 5. 
c- Phân loại khu vực để xác định giá đất (đối với đất ở tại nông thôn) 
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. 

d- Phân loại đô thị (đối với đất ở tại đô thị) 
Đô thị bao gồm: 
- Đô thị loại 2: Thành  phố Việt Trì. 
- Đô thị loại 4: Thị xã Phú Thọ. 
- Đô thị loại 5: Thị trấn các huyện còn lại . 
e- Phân loại vị trí  
*Đối với đất ở tại nông thôn và đất ở tại đô thị 
- Vị trí của từng loại đất trong từng khu vực (đối với đất ở tại nông thôn) 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 từ thứ hai trở đi có mức sinh lợi và điều kiện kết cấu hạ tầng kém thuận lợi hơn. 

- Vị trí đất 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, du lịch và khoảng cách so với trục đường giao thông. Vị trí đất trong 
từng loại đường phố của từng loại 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 
từ thứ 2 trở đi áp dụng đối với đất không ở liền cạnh đường phố có mức sinh lợi và 
điều kiện kết cấu hạ tầng kém thuận lợi hơn. 

* Đối với đất nông  nghiệp: 
Phân loại vị trí của đất được xác định căn cứ và khoảng cách từ nơi cư trú của 

cộng đồng người sử dụng đất tới nơi sản xuất, khoảng cách từ nơi sản xuất tới nơi thị 
trường tiêu thụ tập trung và mức độ thuận tiện về giao thông, có kết hợp giữa yếu tố 
khoảng cách với các yếu tố chất đất, địa chất, địa hình, khí hậu, thời tiết và điều kiện 
tưới tiêu theo 3 vùng được xác định theo nguyên tắc: Vị trí 1 áp dụng đối với đất có 
khoảng cách từ nơi cư trú của cộng đồng người sử dụng đất tới nơi sản xuất, khoảng 
cách từ nơi sản xuất so với thị trường tiêu thụ tập trung gần nhất và thuận lợi về giao 
thông. Các vị trí tiếp sau đó theo thứ tự từ thứ 2 trở đi có khoảng cách xa hơn và giao 
thông ít thuận lợi hơn... 

g- Khu vực đất giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giữa 
các huyện, thành, thị. 

- Đối với đất nông nghiệp tại khu vực đất giáp ranh được xác định từ đường 
phân địa giới hành chính với các tỉnh vào sâu địa phận tỉnh Phú Thọ tối thiểu 500 mét. 

- Đối với đất phi nông nghiệp ở nông thôn tại khu vực đất giáp ranh được xác 
định từ đường phân địa giới hành chính với các tỉnh vào sâu địa phận tỉnh  Phú Thọ tối 
thiểu 300 mét. 

- Đối với đất phi nông nghiệp ở đô thị thuộc cùng 1 loại đô thị thì khu vực đất 
giáp ranh được xác định từ đường phân địa giới hành chính với các tỉnh vào sâu địa 
phận tỉnh Phú Thọ tối thiểu 200 mét. 

- Trường hợp khu vực đất giữa các tỉnh bị ngăn cách bởi sông, hồ, kênh có 
chiều rộng từ 100 mét trở xuống thì khu vực đất giáp ranh được xác định từ bờ sông, 
bờ hồ, bờ kênh của mỗi bên sông, bên hồ, bên kênh vào sâu địa giới của tỉnh Phú Thọ 
theo quy định (500m, 300m, 200m) tương  ứng với các loại đất giáp ranh nêu trên. 
Nếu chiều rộng của sông, hồ, kênh trên 100 mét thì không xếp loại đất giáp ranh. 

- Khu vực đất giáp ranh giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được xác 
định theo nguyên tắc: Khoảng cách đất giáp ranh được xác định từ đường phân địa 
giới hành chính vào sâu địa phận mỗi huyện ,thành, thị tối thiểu 100m, có điều kiện tự 
nhiên, kết cấu hạ tầng như nhau, có cùng mục đích sử dụng hiện tại, cùng mục đích sử 
dụng theo qui định hiện hành thì mức giá đất tương đương nhau, nhưng mức giá tối đa 
không vượt khung giá đất do Chính phủ qui định.  



 
- Trường hợp tại khu vực giáp ranh mà điều kiện kết cấu hạ tầng không như 

nhau thì giá đất tại khu vực đất giáp ranh được xác định căn cứ vào điều kiện thực tế 
của từng khu vực. 

- Đối với đất ở tại nông thôn ở các vùng ven đô thị (các thôn tiếp giáp với thành 
phố, thị xã, thị trấn của các đô thị) thì giá đất tại các khu vực này được xác định theo 
nguyên tắc định giá cho các thửa đất liền kề và được vận dụng khung giá đất do Chính 
phủ qui định cho từng loại đô thị nằm liền kề. 

2- Phương pháp định giá cụ thể cho từng loại đất. 
a- Đất nông nghiệp:  
- Đối với đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thuỷ sản, 

đất rừng sản xuất. Áp dụng phương pháp thu nhập để xác định giá. Khi định giá cho 
loại đất nào thì áp dụng khung giá do Chính phủ quy định đối với loại đất đó.  

- Đối với đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng căn cứ vào giá đất rừng sản 
xuất do UBND tỉnh quyết định và căn cứ phương pháp định giá đất rừng sản xuất quy 
định tại Điều 13, Nghị định số 188/NĐ- CP để định giá cho phù hợp với tình hình thực 
tế tại địa phương. Giá đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng được tính bằng 70% so 
với giá đất rừng sản xuất. 

- Đối với đất hạng 1 của từng vùng (đồng bằng, trung du và miền núi) và từng 
loại đất có các yếu tố vị trí, địa hình, điều kiện khí hậu, thời tiết và các điều kiện tưới 
tiêu tốt nhất ứng với giá cao nhất; các hạng tiếp sau đó theo thứ tự từ hạng 2 trở đi có 
các yếu tố kém hơn ứng với các mức giá thấp hơn. 

- Phân loại vị trí đất nông nghiệp và hệ số 
+ Đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm: 
Vị trí 1: (Hệ số 1,2 ) áp dụng cho các phường thuộc Thành phố Việt Trì, Thị xã 

Phú Thọ, các thôn, khu tiếp giáp khu công nghiệp, khu thương mại, khu du lịch, khu 
đô thị mới; thị trấn Đoan Hùng (huyện Đoan Hùng), thị trấn Phong Châu (huyện Phù 
Ninh); thị trấn Yên Lập (Huyện Yên Lập), thị trấn Thanh Ba (huyện Thanh Ba), thị 
trấn Hạ Hoà (huyện Hạ Hoà); thị trấn Lâm Thao, thị trấn Hùng Sơn (huyện Lâm 
Thao), thị trấn Hưng Hoá (huyện Tam Nông), thị trấn Sông Thao (huyện Cẩm Khê); 
xã La Phù (huyện Thanh Thuỷ); xã Tân Phú (huyện Tân Sơn); thị trấn Thanh Sơn 
(huyện Thanh Sơn). 

Vị trí 2: (Hệ số 1,1 ) áp dụng cho diện tích đất của các thôn, khu tiếp giáp với 
diện tích đất vị trí 1; xã Tiên Kiên (huyện Lâm Thao), xã Ninh Dân, Yên Nội (huyện 
Thanh Ba); xã Tây Cốc, Sóc Đăng (huyện Đoan Hùng); xã Hoàng Xá, Xuân Lộc 
(huyện Thanh Thuỷ), xã Cổ Tiết, Hồng Đà, Thượng Nông, Tam Cường, Văn Lương, 
Hương Nộn (huyện Tam Nông); xã Phú Lộc, xã Phù Ninh (huyện Phù Ninh); các xã 
còn lại của Thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ; xã Đồng bằng còn lại các huyện.  

Vị trí 3: (Hệ số 1 ) áp dụng cho các xã còn lại. 
+ Đất nuôi trồng thuỷ sản, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất 

rừng đặc dụng và rừng phòng hộ: 
Vị trí 1: (Hệ số 1,2) áp dụng cho diện tích của các ô, thửa đất tiếp giáp với 

đường quốc lộ. 



 
 Vị trí 2: (Hệ số 1,1) áp dụng cho diện tích của các ô, thửa đất tiếp giáp với 
đường tỉnh, đường huyện. 
 Vị trí 3: (Hệ số 1,0) áp dụng cho diện tích của các ô, thửa còn lại. 

+ Giá đất nông nghiệp xác định theo vị trí: 
Giá đất nông nghiệp xác định của từng vùng theo vị trí của các ô, thửa đất là giá 

đất xác định theo hạng đất nhân với hệ số vị trí của từng loại đất (Theo tiêu thức phân 
loại trên). 

- Trường hợp đất vườn, ao, trong cùng một thửa có nhà ở nhưng không được 
công nhận là đất ở (trước đây là đất vườn tạp theo Luật đất đai năm 1993) được xác 
định bằng 02 lần giá đất nông nghiệp hạng cao nhất trong cùng địa bàn xã, phường, thị 
trấn của thửa đất đó nhưng không được cao hơn giá đất ở của thửa đất đó. 

- Giá đất các trường hợp sau được quy định bằng 01 lần giá đất trồng cây lâu 
năm hạng cao nhất cùng vùng: 

+ Đất nông nghiệp nằm trong phạm vi địa giới phường trong phạm vi khu dân 
cư thị trấn, khu dân cư nông thôn đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. 

+ Trường hợp đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư thị trấn, khu dân 
cư nông thôn chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa 
đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư. 

- Đối với các loại đất nông nghiệp khác theo quy định của Chính phủ, căn cứ 
vào giá các loại đất nông nghiệp liền kề do UBND tỉnh quyết định và căn cứ phương 
pháp định giá đất đối với loại đất nông nghiệp liền kề quy định tại Điều 13, Nghị định 
số 188/NĐ-CP.  

b- Đối với đất ở tại nông thôn và đất ở đô thị . 
- Xây dựng bảng giá đất năm 2010 áp dụng phương pháp so sánh trực tiếp 

thông qua việc tiến hành phân tích các mức giá thực tế đã chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất trên thị trường trong điều kiện bình thường tương tự về loại đất, diện tích 
thửa đất, loại đô thị, khu vực, đường phố và khả năng sinh lợi ở từng vị trí; Căn cứ 
Quyết định số 3066/2005/QĐ-UBND ngày 08/11/2005 của UBND tỉnh ban hành qui 
định về phân loại đường phố, vị trí đất trong từng loại đường phố, làm căn cứ xây 
dựng giá đất đô thị; Kế thừa việc định giá đất theo vị trí tại Quyết định số 
3989/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh và điều chỉnh mức giá tại 
những nơi có điều kiện kết cấu hạ tầng, vị trí thuận lợi trong kinh doanh để có mức giá 
tương ứng tại thời điểm hiện nay. 

- Mức giá đất tại các vị trí trên các tuyến đường giáp ranh giữa các huyện, 
thành, thị trong tỉnh đều được xác định mức giá cụ thể trên cơ sở từng đoạn có điều 
kiện thuận lợi cho phù hợp với thực tế. 

- Đất giáp ranh giữa các tỉnh được tham khảo, trao đổi với các tỉnh bạn. 
- Đối với giá đất tại các thị trấn, thị tứ, được xem xét các điều kiện: vị trí đô thị 

trên các trục đường giao thông quan trọng, điều kiện thuận lợi về kết cấu hạ tầng, về 
hoạt động dịch vụ trên địa bàn để xác định. 



 
c- Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn và tại đô thị 

được tính bằng 80% giá đất ở cùng vị trí liền kề tại khu vực. Nếu các loại đất trên liền 
kề với nhiều loại khác nhau thì căn cứ vào giá loại đất có mức giá cao nhất. 

d- Giá của các loại đất khác còn lại ngoài các loại đất đã nêu trên, mức giá được 
tính bằng giá đất ở vị trí liền kề của khu vực. Nếu các loại đất trên liền kề với nhiều 
loại khác nhau thì căn cứ vào giá loại đất có mức giá cao nhất. 

Điều 3. Giá đất được phân thành 5 loại chủ yếu: 
1. Giá đất nông nghiệp: 
a. Giá đất trồng cây hàng năm 
b. Giá đất vườn, ao nằm xen kẽ trong khu vực đất ở nông thôn và đô thị nhưng 

không được cấp có thẩm quyền cấp GCN đất ở hoặc đất phi nông nghiệp khác. 
c. Giá đất nuôi trồng thuỷ sản. 
d. Giá đất trồng cây lâu năm. 
e. Giá đất rừng sản xuất. 
f. Giá đất rừng phòng hộ và giá đất rừng đặc dụng. 
2. Giá đất ở tại nông thôn. 
3. Giá đất ở tại đô thị. 
4. Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn và tại đô thị 

được tính bằng 80% giá đất ở cùng vị trí liền kề tại khu vực. Nếu các loại đất trên liền 
kề với nhiều loại khác nhau thì căn cứ vào giá loại đất có mức giá cao nhất. 

5. Giá của các loại đất khác còn lại ngoài các loại đất đã nêu trên, mức giá được 
tính bằng giá đất ở vị trí liền kề của khu vực. Nếu các loại đất trên liền kề với nhiều 
loại khác nhau thì căn cứ vào giá loại đất có mức giá cao nhất. 

Bảng giá chi tiết các loại đất phân theo địa bàn các huyện, thành, thị (có phụ biểu 
kèm theo). 

Điều 4. Phạm vi áp dụng giá đất như đã nêu ở Điều 1. Riêng một số trường hợp 
quy định cụ thể như sau: 

1. Đất nằm trong hành lang bảo vệ công trình (đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, 
hành lang đê, hành lang an toàn đường điện...) theo Thông tư hướng dẫn và quy định 
của các bộ, ngành Trung ương. Việc bồi thường được xem xét cụ thể tuỳ từng trường 
hợp theo pháp luật quy định do UBND tỉnh quyết định khi nhà nước thu hồi đất. 

2. Đất được nhà nước giao đang sử dụng khi nhà nước thu hồi để sử dụng vào 
mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và mục đích phát 
triển kinh tế trong trường hợp xây dựng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh 
tế và các dự án đầu tư lớn theo quy định tại Nghị định số 181/2004/NĐ- CP sẽ được 
bồi thường theo quy định hiện hành của Trung ương và địa phương. 

Điều 5 . Giá đất các loại ban hành được thực hiện kể từ ngày 01/01/2010 và không áp 
dụng đối với các trường hợp sau đây:  



 
1. Giao đất cho nhân dân làm nhà ở đã có quyết định và nộp tiền trước ngày 

01/01/2010 
2. Tính thuế chuyển quyền sử dụng đất hoặc thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước 

bạ đã làm thủ tục trước ngày 01/01/2010. 
3. Thu hồi đất đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt 

bằng và chi trả tiền trước ngày 01/01/2010. 
4. Hợp đồng thuê đất đã ký và nộp tiền thuê đất hàng năm chưa hết thời hạn ổn 

định 5 năm. 
5. Các dự án đầu tư thuộc diện ưu đãi đầu tư và các dự án sản xuất, kinh doanh 

theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất nhưng chủ dự án xin nộp 
tiền sử dụng đất một lần (hoặc nộp trong 5 năm đầu) đã được thoả thuận và ký kết với 
chủ dự án trước ngày 01/01/2010. 

Điều 6. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thường xuyên theo dõi sự 
biến động của giá đất thị trường và hướng dẫn kiểm tra các huyện, thành, thị, thực hiện 
đúng quy định này. 

Khi giá đất thị trường biến động lớn, cao hơn hoặc thấp hơn mức giá qui định và 
những khu vực, vị trí còn thiếu trong bảng giá đất thì Chủ tịch UBND các huyện, 
thành, thị báo cáo Sở Tài nguyên thẩm định trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh, 
bổ sung cho phù hợp. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Tài nguyên 
và Môi trường để tổng hợp báo để báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định 
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phô biÓu  
KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 4722/ Q§-UBND ngμy 29 th¸ng 12 n¨m 2009 cña UBND 

tØnh  
    

 b¶ng gi¸ ®Êt n«ng nghiÖp tØnh phó thä n¨m 2010  
    

    §VT: §ång/m2 
ST
T diÔn gi¶i  X· ®ång b»ng   X· trung du, 

miÒn nói  

1 §Êt trång c©y hμng n¨m     

  H¹ng 1 + H¹ng 2                
29.800  

               
27.100  

  H¹ng 3 + H¹ng 4 
               

26.800  
               

24.400  

  H¹ng 5 + H¹ng 6 
               

25.300  
               

23.000  
2 §Êt nu«i trång thuû s¶n     

  H¹ng 1 + H¹ng 2                
25.300  

               
23.000  

  H¹ng 3 + H¹ng 4 
               

22.800  
               

20.700  

  H¹ng 5 + H¹ng 6 
               

21.500  
               

19.600  
3 §Êt trång c©y l©u n¨m     

  H¹ng 1 + H¹ng 2 
               

24.100  
               

21.900  

  H¹ng 3  
               

21.700  
               

19.700  

  H¹ng 4 + H¹ng 5 
               

20.500  
               

18.600  
4 §Êt rõng s¶n xuÊt     

  H¹ng 1 + H¹ng 2 
               

11.200  
               

10.200  

  H¹ng 3  
               

10.100  
               

9.200  

  H¹ng 4 + H¹ng 5                
9.600  

              
8.700  

5 §Êt rõng phßng hé vμ rõng ®Æc dông     

  H¹ng 1 + H¹ng 2                
7.900  

               
7.200  

  H¹ng 3  
               

7.100  
               

6.400  
  H¹ng 4 + H¹ng 5                               



 
6.700 6.100 

 



 
 

B¶ng gi¸ ®Êt phi n«ng nghiÖp thμnh phè viÖt tr× n¨m 2010
        ĐVT: Đồng/m2

ST
T DIỄN GIẢI Giá 2010 Ghi 

chú 
I ĐẤT Ở NÔNG THÔN     
  XÃ SÔNG LÔ     
1 Đất thuộc trung tâm xã + cầu Việt Trì cũ ra QL2 200,000   
2 Đất hai bên đường liên thôn 150,000   
3 Đất nằm giáp chân đê bao (mới) 200,000
4 Đất còn lại 120,000   
  XÃ  TRƯNG VƯƠNG    
1 Đường A - B từ đường C đi Trung tâm Khuyến nông 600,000   
2 Đường A1 - B1 đi đường C đến nhà ông Khắc 800,000   
3 Đường A2 - B2 từ đường C đi khu tập thể Thuỷ lợi cũ 550,000   

4 
Đường Z - H - E đi từ Trụ sở liên đoàn lao động tỉnh  
đến cổng bà Nhiên xóm Mộ ( tách từ đường Z-H-E 
đến cổng sở lương thực cũ)

2,000,000   

5 Từ cổng bà Nhiên xóm mộ tới cổng Sở Lương thực cũ 500,000   

6 Đường E - M - N từ cổng Sở Lương thực cũ đến 
Trường Chính trị thành phố 400,000   

7 Đường B2 - C từ cổng ông Kỳ (Lợi) đến cổng nhà ông 
Trò    

  - Phía bên xóm Đình (Đồi) 500,000   
  - Phía bên Đồng 250,000   
8 Khu dân cư đồi Thú y cũ 250,000   
9 Khu dân cư đồi Bình Hải 250,000   
10 Đất thuộc Trung tâm xã, chợ 250,000   
11 Đất 2 bên đường liên thôn   
  - Phía đồi 300,000   
  - Phía đồng 200,000   

12 Đất đồi Mụ 200,000   
13 Đất đồi Quế 200,000   
14 Đất còn lại 150,000   
15 Khu cây Vối, Giếng ngược 200,000
16 Khu Giếng nhà (dộc ông Mít) 170,000   
17 Khu đồng Súi 250,000
18 Khu lô kết 150,000
      
  XÃ MINH NÔNG    
1 Khu xóm Minh Tân   

  Đoạn từ đường Hùng Vương đến hội trường Minh 
Tân 1.000.000   

  . Đoạn từ hội trường dân cư đến hết dốc Minh Tân 
(nhà ông Bình) 700,000   



 

  
. Đoạn từ đường Hùng Vương ven theo đồng đến ngã 
3 lối rẽ lên hội trường xóm (đối diện Công ty Phát 
hành sách) 

1.000.000   

  Băng 1 trục đường Mã Lao 600,000   

  . Đoạn từ đường Hùng Vương ven theo đồng đến nhà 
ông Thể 600,000   

  . Các đường còn lại trong xóm 400,000   
2 Khu xóm Thông Đậu    

  . Đoạn từ kho Vật tư đến dốc Thông Đậu (đến hết nhà 
ông Ngang, ông Hoành) 1.200.000   

  . Đoạn từ dốc Thông Đậu đến đường Sông Thao 800,000   

  . Đoạn từ ngã 4 (ông Vân + ông Phong) rẽ đến nhà 
ông Ninh 500,000   

  . Các đường còn lại trong xóm Thông Đậu 400,000   
3 Khu xóm Minh Bột    
  . Đoạn từ đường Sông Thao đến nhà bà Thịnh 600,000   
  . Đoạn từ đường QL2 đến nhà bà Khuyên 700,000   

  . Đoạn từ ngõ nhà bà Khuyên đến đường rẽ lên hội 
trường xóm Minh Bột 500,000   

  . Đoạn đường trong đê 308 (Băng 1) 700,000   
  . Đoạn đường ngoài đê 308 (Băng 1) 500,000   
  Đoạn từ nhà ông Đạt đến nhà bà An Phương 500,000
  . Các đường còn lại trong xóm Minh Bột 400,000   
  Đồng Mun (Tái định cư 32C) 700,000   
  Đất quy hoạch mới bãi hạ bạn 300,000   
4 Khu xóm Hòa Phong   

  . Đoạn từ đường Sông Thao đến cổng Trường Tiểu 
học 1.000.000   

  . Đoạn từ đường Sông Thao (lối rẽ cổng nhà ông Hiền 
+ ông Sáu) đến cổng Trường Tiểu học 1.000.000   

  Đoạn từ nhà ông Tĩnh đến nhà ông Vinh + ông Cầu 1.000.000   
  Đoạn từ nhà ông Tĩnh đến nhà ông Hà Mai 800,000   
  . Đoạn từ nhà bà Thùy đến nhà ông Luyện 600,000   
  . Đoạn từ nhà ông Bình Phượng đến nhà ông Thu 800,000   
  . Đoạn từ nhà bà Nga đến nhà ông Thành Xâm 700,000   

  . Đoạn từ nhà bà Hưu  theo ven đồng đến nhà ông 
Đoàn 800,000   

  . Đoạn từ nhà ông Chi đến dốc lên ao cá dệt theo ven 
đồng 600,000   

  . Các đường còn lại trong xóm Hòa Phong 400,000   
5 Khu xóm Hồng Hải   

  . Đoạn từ đường Sông Thao đến hết cổng nhà ông 
Yến 600,000   

  . Đoạn từ đường Sông Thao đến hết nhà bà Bàng ra 
đê 400,000   

  . Đoạn từ đường Sông Thao đến hết đất nhà ông 600,000   



 
Khoa, ông Đồng 

  . Đất khu dân cư thuộc xóm Hồng Hải (trong đê) 400,000   
  . Đất khu dân cư thuộc xóm Hồng Hải (ngoài đê) 300,000   
  . Đất quy hoạch mới Đồng Đầm (băng sau) 500,000   
6 Khu Thông Đậu  

  Đoạn dốc đá từ giáp phường Gia Cẩm xuống ven 
đồng 800,000   

       
  XÃ MINH PHƯƠNG    

  . Đoạn đường từ ngã 3 Trung tu ô tô đến cổng nhà 
ông Lâm 1,200,000   

  . Đoạn từ đường Hùng Vương đến đình Vân Cơ 1,200,000   

  . Đoạn từ đường Sông Thao qua cổng Trường THCS  
Minh Phương 1,400,000   

  
. Các đường giao thông chính các khu Cao Đại, Liên 
Minh, Tân Phương, Trung Phương, Vân Cơ, Liên 
Phương, Hợp Phương.

400,000   

  Đường QL2 (Công ty vải sợi Nghĩa Hưng) đi ngã ba 
đông lạnh 1,200,000   

  . Đất còn lại phía trong đường chính của các khu 250,000   
       
  XÃ THỤY VÂN    
  . Đất thuộc trung tâm xã, khu vực gần chợ 400,000   
  . Đất hai bên đường liên thôn 400,000   
  . Đất còn lại 200,000   
      
  XÃ VÂN PHÚ    

  . Đường nội thị từ Vân Phú đi Thụy Vân (từ Trường 
dạy nghề vào KCN). (Cổng trên) 3.000.000   

1 Khu 1    
  . Đất băng 2, đường QL2 1.000.000   

  . Đất băng 1, đường QL 32C đến đường rẽ Trạm xá 
Quân khu 1.500.000   

  . Đường vành đai Quân khu II 800,000   
  Khu tái định cư cổng biểu tượng Đền Hùng 1.000.000   

  Đường từ Quốc lộ 2 đi Kim Đức (cổng Trường THKT 
vào ngã tư Trường DN Kim Đức) 1.000.000   

  . Đất còn lại 400,000   
2 Khu 2   

  . Đất băng 1, đường QL 32C từ đường rẽ Trạm xá 
Quân khu đến giáp xã Hy Cương 1.500.000   

  . Hai bên đường, đoạn từ đường 32C đến giáp tuyến 
đường nội thị Vân Phú - Thụy Vân 500,000   

  Đất băng 2 khu tái định cư đường 32C 500,000   
  . Đất còn lại 200,000   
3 Khu 3    



 
  . Đoạn đường liên thôn từ QL2 đến giáp tuyến đường 

nội thị Vân Phú - Thụy Vân 1.500.000   

  . Đất còn lại ở các đường nhánh 1.000.000   
  . Đất còn lại 400,000   
4 Khu 4   

  Đất các ngõ nhánh (trừ băng 1 của đường QL2 đi 
XNCB rác thải) 1.000.000   

  Đoạn từ giáp Quốc lộ 2 đến giáp đường Nguyễn Tất 
Thành 1.000.000   

  . Đất các ngõ hẻm còn lại 400,000   
5 Khu 5   

  Đất hai bên đường đoạn từ Trại giam đến giáp 
phường Dữu Lâu, Phượng Lâu 600,000   

  . Đất các đoạn đường ngõ, nhánh 400,000   
  . Đất còn lại 200,000   
6 Khu 6   

  . Đoạn từ giáp phường Vân Cơ qua UBND xã Vân 
Phú đến ngã 4 cổng nhà Ô. Nguyên 1,000,000   

  Đoạn giáp từ đường nhựa đi XN chế biến rác thải qua 
DNTN Linh Anh, DNTN Dại Hưng 1.000.000   

  . Đoạn đường từ ngã 4 đi khu 8 giáp xã Phượng Lâu 500,000   

  . Đoạn đường từ cây đa đến bờ Luông và đoạn 
đường từ Trạm bơm đến cổng đình 800,000   

  . Các ngõ hẻm còn lại 200,000   
7 Khu 7    

  . Đoạn đường từ UBND xã Vân Phú đi Trại giam Phủ 
Đức 500,000   

  Đất qui hoạch vào tái định cư gò Na 200,000   
  . Các ngõ hẻm còn lại 200,000   
8 Khu 8   
  . Đoạn từ ngã tư đi Phượng Lâu 500,000   
  . Các ngõ hẻm còn lại 200,000   
      
  XÃ PHƯỢNG LÂU    

1 
. Đất 2 bên bờ đê Sông Lô (Đất 2 bên bờ đê sông Lô 
đi Xí nghiệp chế biến rác thải, đất thuộc trung tâm xã 
được tách ra làm 2 đoạn )

250,000   

2 .Đất 2 bên đường từ đê đi XNRT 250,000   

3 .Đất từ cây hoè đến Đồng Đắp (Đất ở 2 bên đường 
liên thôn được tách ra làm 4 đoạn) 210,000   

4 .Đất từ nhà ông Khanh đến Cầu Nhồi 210,000   
5 .Đất từ Đình Phượng An đến ông Thọ 210,000   
6 .Đất từ nhà ông Dũng đi Bờ Hạ 210,000   
7 Khu 3 An Thái ( Tái định cư) 90,000   
8 . Đất còn lại 150,000   
      



 
  XÃ HY CƯƠNG    
1 Đất hai bên đường ven Quốc lộ 2    

  Đất hai bên đường từ ngã 3 Đền Hùng đến hết địa 
phận xã Hy Cương 4,500,000   

2 Đất hai bên đường ven Quốc lộ 32C:   

  Đất hai bên đường từ giáp xã Vân Phú đến nhà ông 
Thanh Dung (rẽ vào đơn vị 652) 2,000,000   

  Đất hai bên đường từ đường 32 C rẽ vào 652 đến hết 
địa phận xã Hy Cương nhà bà Phương 1,700,000   

  Đoạn từ giáp ngã 3 Đền Hùng đến nhà bà Bùi Thị Hợp 
xã Hy Cương 2,300,000   

  . Đoạn từ giáp nhà bà Bùi thị Hợp đến hết nhà ông 
Huề xã Hy Cương 1,900,000   

  . Đoạn từ giáp nhà ông Huề đến đầu đường bê tông 
chợ Hy Cương nhà ông Uẩn 1,700,000   

  .Cổng biểu tựơng Đền Hùng qua khu tái định cư đi 
Quốc lộ 32C (Đã đổi tên mới) 1,500,000   

  .Đoạn từ nhà ông Uẩn đi Quốc lộ 32C (Đã đổi tên 
mới) 1,300,000   

  . Đất hai bên đường từ nhà ông Uẩn đến nhà ông 
Quan hết địa phận xã Hy Cương 1,000,000   

  . Đất hai bên đường từ nhà ông Triệu Việt Thanh đến 
Đền Mẫu Âu Cơ 800,000   

  . Đất hai bên đường từ đập Phân Muồi đi Quốc lộ 32C 1,500,000   
  . Đất hai bên đường từ bãi đỗ xe số 1 đến Đồi Thông 1,500,000   
  Đoạn từ 309 đi Quốc lộ 32C (qua Chùa) 1,000,000   

  Đất hai bên đường thuận lợi về giao thông (khu 1, 2, 
3, 4) 300,000   

  Đất từ nhà văn hoá thôn 2 đến Gò Lán thôn 5 300,000   
  Đoạn từ Quốc lộ 32C đi làng Chằm 250,000   
  Đoạn từ nhà ông Tú đến bãi xe nhà Chìa + ông Bính 800,000   

3 Đất khu dân cư tập trung mới được đầu tư một 
phần kết cấu hạ tầng - Tái định cư số 1, 2 (băng 2) 250,000   

4 Đất các khu vực còn lại các xã miền núi 200,000   
      
  XÃ CHU HÓA    
1 Đất hai bên đường liên xã và khu vực chợ   
  Đoạn từ UBND xã Chu Hoá đi Thanh Đình 400,000   
  Đoạn từ UBND xã Chu Hoá đi thị trấn Hùng Sơn 300,000   

  Đoạn từ UBND xã Chu Hoá đi xã Hy Cương (Được 
chia làm 2 đoạn sau)    

  .Từ UBND xã đến khu đấu giá Đồi Cây Đa 800,000   

  .Từ khu đấu giá Đồi cây Đa đến QL 32C (giáp nhà 
ông Đào anh Tuấn) 400,000   

  Đoạn từ nhà ông Duyên khu 2 đi thị trấn Lâm Thao 
(cầu Mới) 300,000   



 
2 Các khu dân cư tập trung mới được đầu tư một 

phần kết cấu hạ tầng    

  Các khu có đường bê tông 250,000   
  Các khu không có đường bê tông 180,000   
3 Khu vực ắc quy   

  . Đất hai bên đường từ giáp QL - 32C vào cổng Nhà 
máy ắc quy 400,000   

  . Đất hai bên đường từ giáp QL - 32C đến UBND xã 
Chu Hoá 800,000   

4 Đất ven đường quốc lộ 32C   
  Đoạn từ giáp xã Vân Phú đến rẽ vào đường 652 1,700,000   

  Đoạn từ rẽ vào UBND xã Chu Hoá đến nhà ông Bẩy 
giáp TT Lâm Thao 1,200,000   

5 Khu tái định cư Hóc Thiểu   
  Từ nhà Ông Nhất đến nhà ông Thọ 500,000   
  . Các vị trí còn lại 400,000   
5 Đất các khu vực còn lại   
  Các khu tương đối thuận lợi giao thông 200,000   
  Các khu dân cư còn lại 140,000   
      
  XÃ THANH ĐÌNH    
1 Đất hai bên đường liên xã khu vực chợ   
  Đất hai bên đường liên xã khu vực chợ 200,000   

2 Các khu dân cư tập trung mới được đầu tư một 
phần kết cấu hạ tầng    

  Các khu dân cư tập trung mới được đầu tư một phần 
kết cấu hạ tầng 160,000   

3 Đất khu dân cư còn lại    

  Đất hai bên đường tương đối thuận lợi về giao thông 
xã miền núi 140,000   

4 Đất các khu vực còn lại    
  Xã miền núi 100,000   
      
  XÃ KIM ĐỨC    
1 Đất hai bên đường Quốc Lộ 2 3.000.000   

2 Đất hai bên đường từ ngã 3 Đền Hùng đến nhà ông 
Lân (cách ngã ba 60 m) 1.500.000   

3 Đất hai bên đường tỉnh 323B tiếp giáp nhà ông Lân 
đến đường đi vào đơn vị D16 1.000.000   

4 Đất hai bên đường tỉnh 323B tiếp giáp đi vào D16 đến 
giáp xã Hùng Lô 500,000   

5 Đất khu trung tâm, khu vực chợ 200,000   
6 Đất hai bên đường liên thôn còn lại 150,000   
7 Khu tái định cư Núi Sõng (đường cao tốc):    
  - Băng 1 500,000   
  - Băng 2 150,000   



 
8 Đất các khu dân cư còn lại 100,000   
       
      
  XÃ HÙNG LÔ    
1 Khu vực 1:   

  Đất ở hai bên đường tỉnh  323b từ nhà ông Hoà Ẩm 
K5 tiếp giáp đường tỉnh 323 đến đê hữu sông Lô. 1.000.000   

  Đất ở hai bên đường liên thôn K4 tiếp giáp đường tỉnh  
323b đến nhà ông Tình Đông (khu 4) 500,000   

  Đất ở hai bên đường nội thôn K4 đi khu chợ từ nhà 
ông Tư Điều tiếp giáp ĐT 323B 500,000   

  Đất ở hai bên đường nội thôn K7 từ nhà ông Tơ 
Thưởng tiếp giáp đường tỉnh 323B 500,000   

  Đất ở đường nội thôn K5 từ nhà ô Khoa Nghĩa đến 
tiếp giáp đường  tỉnh 323B 500,000   

  Đất ở hai bên đường nội thôn từ nhà ông Thắng K1 
tiếp giáp đường tỉnh 323B 500,000   

2 Khu vực 2:    

  Đất ở hai bên đường tỉnh 323B từ nhà ông Hoà Ẩm 
K5 đến tiếp xã Kim Đức 900,000   

  Đất ở tiếp giáp ven chân đê phía trong từ giáp xã Vĩnh 
Phú đến giáp xã Phượng Lâu 700,000   

  Đất ở hai bên đường nội thôn khu 9 từ cầu ra tiếp giáp 
đường tỉnh 323 đê hữu sông Lô 700,000   

  Đất ở đường nội thôn K8 từ cổng Trống đến rặng 
Nhãn giáp đường tỉnh 323 đê hữu sông Lô 700,000   

  Đất ở hai bên đường nội thôn từ ông Đáp Tự (khu 6) 
đến tiếp giáp đường tỉnh 323B 500,000   

  

Đất ở hai bên đường nội thôn ngõ từ nhà ông Hà Cầm 
K2, ngõ từ nhà ông Quế Hưởng (khu 1) đến tiếp giáp 
đường tỉnh 323 đê hữu sông Lô đến giáp đường tỉnh 
331 đê hữu sông Lô 

500,000   

  Đất ở hai bên đường nội thôn K5 từ nhà ông Ngân 
đến nhà ông Tuấn Lục vòng trong xóm đê sông Lô 300,000   

  Đất ở hai bên đường các ngõ cụt nội thôn khu 5, khu 
6 tiếp giáp Đ tỉnh 323B 300,000   

3 Khu vực 3:   
  . Đất ở đường liên thôn, nội thôn từ khu 1 đến khu 10 300,000   
  Đất ở đường liên thôn, nội thôn khu 8, khu 9 500,000   
  Đất ở khu vực chợ Xốm 1.000.000   
  Đất tiếp giáp chân đê phía ngoài 400,000   
  Đất ở đường nội thôn, ngõ hẻm của các khu còn lại 200,000   
4 Khu 4 (Tái định cư đường xuyên Á) 200,000   
       
  XÃ TÂN ĐỨC    
1 Đất hai bên ven đường trục chính trung tâm của xã 300,000   



 
2 Đất còn lại 200,000   
       
II ĐẤT Ở ĐÔ THỊ   
A CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CHÍNH   
1 Đường Hùng Vương   

  . Đoạn từ nút A2 đến đầu cầu Việt Trì  2.000.000   
  . Đoạn từ A2 đến nút A3  5.500.000   
  . Đoạn từ A3 đến nút A5 7,000,000   

  . Đoạn từ A5 đến nút A9 9.000.000   
  . Đoạn từ A9 đến nút A11 9,000,000   
  . Đoạn từ A11 đến nút A12 8,000,000   
  . Đoạn từ nút A12 đến cầu Nang 6.000.000   
  . Đoạn từ cầu Nang đến ngã ba Đền Hùng 5.000.000   
  Đoạn từ ngã ba Đền Hùng đến đồi thông 4.000.000   

2 Đoạn đường Bưu điện tỉnh qua chợ Trung tâm Việt 
Trì đến đường Trần Phú 9.000.000   

3 Đường Trần Phú    
  . Đoạn từ A7 đến C7 6.000.000   
  . Đoạn từ C7 đến D7 5.000.000   
  . Đoạn từ D7 đi đê sông Lô 4.000.000   
4 Đường Nguyễn Tất Thành    
  . Từ nút A2 đến nút C10 4.500.000   
5 Đường Hoà Phong   
  . Đoạn A9 - C9 8,000,000   
6 Đường Châu Phong    

  . Đoạn A8 - C8 6,000,000   
  . Đoạn từ C8 đến hồ Đài Phát thanh truyền hình tỉnh 3.500.000   
7 Đường Âu Cơ (toàn tuyến) 4.000.000   
8 Đường Hai Bà Trưng    
  . Từ đường Sông Thao đến đường Nguyễn Tất Thành 4.000.000   
9 Đường Trần Nguyên Hãn    

  . Từ cổng Nhà máy Giấy đến đường Nguyễn Tất 
Thành 3.500.000   

10 Đường Hà Huy Tập    

  . Từ đường Hùng Vương qua sau Ngân hàng, Kho 
bạc đến đường sắt 3,500,000   

11 Đường Thanh Xuân   

  . Đoạn từ đường Trần Phú đến số nhà 106 tổ 4D khu 
19 3.500.000   

  . Đoạn từ giáp số nhà 106 tổ 4D khu 19 đến tiếp giáp 
đường Lê Quý Đôn 3,000,000   

12 Đường Lê Quý Đôn   
  . Từ đường Hùng Vương đến tiếp đường Nhi Đồng 3.000.000   
  . Từ đường Nhi Đồng đến đường sắt 2.500.000   

13 Đường Kim Đồng   
  . Từ đường Hùng Vương đến đường Lê Quí Đôn 3,000,000   



 
14 Đường Đoàn Kết   
  . Từ Công an Tiên Cát đến đường Sông Thao 4,000,000   

15 Đường Công Nhân   

  . Từ A10 qua cổng Nhà máy Dệt đến đường Sông 
Thao 3.000.000   

16 Đường vào khu Công nghiệp Thuỵ Vân    
  . Từ đường Hùng Vương đến cổng khu Công nghiệp 3.500.000   

17 Đường Tân Bình   

  . Từ tiếp giáp đường Trần Phú đến đường Châu 
Phong 4.000.000   

18 Đường Nguyễn Du    

  . Đoạn từ đường Hùng Vương đến hết đường nhựa 
nhà ông Biển 3.000.000   

  . Đoạn từ nhà ông Biển đến giáp phường Dữu Lâu 
(đường Nguyễn Du hiện nay) 500,000   

  . Từ cây xăng Dữu Lâu đến cổng nghĩa trang Dữu Lâu 800,000   
  Đoạn từ nghĩa trang Dữu Lâu đến đình Hương Trầm 600,000   

  Đoạn từ ngã tư rừng làng đến giáp phường Nông 
Trang 700,000   

  . Từ đình Hương Trầm phường Dữu Lâu đến giáp 
phường Nông Trang 500,000   

19 Đường 20/7    

  . Đoạn từ tiếp giáp đường Nguyễn Du đến cổng 
Trường Đinh Tiên Hoàng 2.500.000   

  . Đoạn từ cổng Trường Đinh Tiên Hoàng đến Ngã tư  
(Ông To) 2.000.000   

  . Đoạn từ lương thực Vân Cơ đến hết tường rào 
Trường Đào tạo công nhân kỹ thuật xây dựng 2.000.000   

20 Đường Sông Thao   
  . Từ đường Hùng Vương đến nút A11 (toàn tuyến) 2,500,000   

21 Trục đường Bạch Hạc   
  . Từ cầu Việt Trì đến đê Bầu Sao 1.000.000   

22 Đường Du Lịch Bạch Hạc - Bến Gót 1.000.000   
23 Đường Nam Công viên Văn Lang toàn tuyến 3,000,000   
      
  PHƯỜNG BẠCH HẠC    
1 Phố Châu Phong   
  . Đoạn từ đầu Cầu cũ đi Toa Đen 250,000   
  .  Ngõ từ giáp hành lang cầu đến nhà ông Khai 250,000   
  . Trục đường chùa Bi 250,000   

  . Ngõ từ đường Bạch Hạc vào hết khu tập thể Cty cổ 
phần cơ khí Giao thông Phú Thọ 250,000   

  . Các ngõ hẻm còn lại 150,000   
2 Phố Bạch Hạc    
  . Ven đường kè du lịch Bạch Hạc 250,000   
  . Trục đường Trần Nhật Duật 245,000   



 
  . Ngõ từ đường Bạch Hạc (ông Hảo) đến nhà bà Thu 200,000   
  Ngõ từ nhà ông Hải Hạnh đến nhà ông Kim Văn Hùng 150,000   
  Ngõ từ nhà ông Sơn Tần đến nhà ông Hùng Nội 150,000   
  . Các ngõ hẻm còn lại 150,000   
3 Phố Đoàn Kết   
  . Ven bờ kè Bạch Hạc 250,000   

  . Ngõ từ đường Bạch Hạc vào khu tập thể Xí nghiệp 
mộc Bạch Hạc 250,000   

  . Ngõ từ đường Bạch Hạc vào khu lò vôi cũ 250,000   
  . Các ngõ hẻm còn lại 150,000   
4 Khu vực Mộ Thượng   
  . Trục đường Trần Nhật Duật 150,000   

  . Ngõ từ đường Du Lịch qua xóm mới Mộ Thượng đến 
đường Nhị Hà 150,000   

  . Các ngõ hẻm còn lại 150,000   
5 Khu vực Lăng Đài   
  . Trục đường Nhị Hà 500,000
6 Khu vực mộ Hạ    
7 Khu tái định cư   
  . Băng mặt đường (băng 1) 500,000   
  . Các băng còn lại 300,000   
  Tuyến đường tại khu dãn dân Phong Châu 170,000   
  Các tuyến đường còn lại 150,000   
      
  PHƯỜNG THANH MIÊU    
1 Đường Đồi Cam   

  . Từ cây xăng Thanh Miếu đến tiếp giáp đường Hùng 
Vương (thuộc khu 7 + 8 + 11 + 12) 1,500,000   

2 Đường Thanh Bình    

  . Từ tiếp giáp đường Trần Nguyên Hãn đến tiếp giáp 
đường Đồi Cam 500,000   

3 Đường Lý Tự Trọng   

  .Từ nhà ông Triệu đến Trường Mầm non Công ty Giấy 
(khu 1, 2, 3, 4) 1.600.000   

  Từ Trường mầm non Cty Giấy đến cổng trường THPT 
Công nghiệp Việt Trì (thuộc khu 3) 840,000   

4 Đường Thanh Hà   

  . Từ tiếp giáp đường Nguyễn Tất Thành đến tiếp giáp 
đường Trần Nguyên Hãn (thuộc khu 5 + 6) 210,000   

5 Các con đường khác trong khu dân cư   

  
. Từ tiếp giáp đường Trần Nguyên Hãn qua UBND 
phường Thanh Miếu đến đường Nguyễn Tất Thành 
(thuộc khu 6 + 9) 

840,000   

  
. Từ tiếp giáp đường Hùng Vương qua trạm xá 
phường Thanh Miếu đến đường Nguyễn Tất Thành 
(thuộc khu 7 + 11 + 12) 

500,000   



 
  . Từ đường Hùng Vương qua nhà ông San, ông Quỳ 

đến tiếp giáp đường Lý Tự Trọng (thuộc khu 1 + 2) 560,000   

  . Các đường vòng quanh phố thuộc băng 1 của các 
khu dân cư 250,000   

  . Các ngõ hẻm còn lại 14 khu 210,000   
       
  PHƯỜNG BẾN GÓT    
1 Khu phố Việt Hưng   

  . Đoạn đường A3H3 đến lối rẽ ra đường Hùng Vương 
(đường đi cổng sau chợ Gát) 1.600.000   

  . Đoạn từ lối rẽ đường Hùng Vương đến chợ Gát 1.500.000   

  . Đoạn đường đi chợ Gát rẽ ra đường sắt (tổ 2 phố 
Việt Hưng) 1.000.000   

  . Đường bao quanh tổ 5 Việt Hưng 3.00.000   
  . Các ngõ hẻm còn lại 200,000   
2 Khu phố Hoà Bình 1 + 2   
  . Đoạn từ A2A3 Quốc lộ 2 cũ (cổng chùa Hoà Bình) 1,000,000   

  . Đoạn tiếp giáp QL2 cũ đi Xí nghiệp đường sắt (Cổng 
đình làng Việt Trì) 450,000   

  . Đoạn từ cổng Cty đường sắt đến cổng đỏ (Tổ 18 
Kiến Thiết) 550,000   

  . Đoạn từ nút A2 đi xã Sông Lô 300,000   
  . Các ngõ hẻm còn lại 200,000   
3 Khu phố Kiến Thiết   
  . Đoạn tiếp giáp A2A3 đến cổng Công ty than 550,000   
  . Ngõ bao quanh phố 300,000   
  . Các ngõ hẻm còn lại 200,000   
4 Khu phố Hồng Hà 1 + 2    
  . Từ Công an phường Bến Gót đến Trại Thanh Hà 550,000   
  . Băng 2 khu Ga Việt Trì 850,000   
  . Băng 2 khu Cảng Việt Trì 550,000   
  . Cửa Ga Việt Trì đi Bến Gót đường 19,5m 840,000   
  . Bưu điện ga Việt Trì đi Bến Gót 550,000   
  . Xí nghiệp Vật tư đường sắt đi bờ đê sông Hồng 1,000,000   
  . Đoạn đường ký túc xá PăngRim 1,000,000   

  . Đoạn từ đường sông Thao đến Trạm thực phẩm cũ 
(tổ 22) 1,000,000   

  . Ngõ bao quanh phố 300,000   
  . Ngõ hẻm còn lại 200,000   
      
  PHƯỜNG THỌ SƠN    
1 Đường Hùng Vương    

  . Đường ngõ cổng trên chợ Gát (khu vực tổ 4B đến 
sông Thao) 2.000.000   

  . Ngõ từ đường Hùng Vương vào Trung tâm hội nghị 
tỉnh 2.000.000   



 
  . Ngõ từ đường Hùng Vương vào Cty TNHH Chí Hòa 2.000.000   

  . Ngõ từ đường Hùng Vương vào Doanh nghiệp Kim 
Sơn 2.000.000   

  . Ngách từ đường Hùng Vương vào đến hộ ông 
Thành tổ 7 850,000   

2 Đường Hai Bà Trưng    
  . Ngõ từ hộ ông Văn tổ 26B đến hộ bà Tỵ tổ 26B 1.000.000   

  
. Đoạn nối từ đường Hai Bà Trưng đến đường 
Nguyễn Tất Thành (khu vực tổ 27B) trừ những hộ 
quay ra đường Hai Bà Trưng

2.000.000   

  . Đường từ ngã 4 Thọ Sơn đến hộ ông Huy tổ 33 - 
phố Thành Công 2.000.000   

3 Khu phố Long Châu Sa    
  Khu vực Công ty xây dựng số 22   
  . Đường từ hộ bà Ngọc đến hộ ông Khanh tổ 10 1.300.000   
  . Đường từ hộ ông Khanh đến hộ bà Hới tổ 12 1.300.000   
  . Đường từ nhà bà Hới đến hộ nhà bà Quý tổ 11B 1.300.000   
  . Đường từ hộ bà Hới đến hộ bà Hằng tổ 11A 1.100.000   
  . Ngõ từ bà Lợi tổ 10 đến hộ bà Hòe tổ 10 550,000   
  . Đoạn từ hộ ông Lý đến hộ bà Hải tổ 10 700,000   
  . Ngõ từ hộ ông Trung đến hộ ông Tường tổ 10 550,000   
  Khu vực báo Phú Thọ cũ   
  . Ngõ thuộc băng 1, 2, 3 tổ 11A 550,000   
  . Ngõ từ hộ bà Hồng đến hộ ông Diên tổ 11A 350,000   
  Khu vực rạp Long Châu Sa    
  . Đờng từ hộ ông Hưng đến hộ ông Quỳnh tổ 12 550,000   
  Khu vực giáp Trạm xá Nhà máy Mì chính cũ   
  . Từ hộ ông Bình đến hộ ông Cần tổ 15 550,000   
  . Các ngõ hẻm còn lại 200,000   
4 Khu phố Sông Thao    
  Khu vực đồi chợ   
  . Đoạn đường từ bà Loan đến hộ ông Bổng tổ 8B 1.000.000   
  . Đoạn đường từ bà Lâm đến hộ bà Xoan tổ 4A 650,000   
  . Đoạn đường từ ông Chiến đến hộ ông Hợi tổ 4A 650,000   

  . Ngõ sau chợ Gát (từ hộ ông Hải đến hộ ông Phước 
tổ 4B) 450,000   

  Khu hồ hóa chất   
  . Đoạn đường từ ông Long đến hộ ông Cường tổ 9B 900,000   
  . Đoạn đường từ ông Lâm đến hộ ông Mậu tổ 9A 900,000   
  . Các ngõ ven hồ Hóa chất tổ 8B 350,000   
  Khu đội xe Xí nghiệp 4 cũ    
  . Đoạn đường từ nhà bà Thêu đến hộ ông Dũng tổ 9B 870,000   
  Khu đồi vật tư    
  . Ngõ từ hộ ông Quỳnh đến đường sắt tổ 2 420,000   
  . Ngõ từ hộ bà Trường tổ 2 đến hộ ông Tố tổ 3 350,000   
  . Các ngõ hẻm còn lại 350,000   



 
5 Khu phố Đoàn Kết (Khu vực 221)   
  . Đoạn đường từ hộ ông Bài đến hộ bà Truyền tổ 17 870,000   
  . Đoạn đường từ bà Hợp đến hộ ông Toại 700,000   
  . Các ngõ thuộc băng 2 tổ 16, 22 550,000   
  . Các ngõ thuộc băng 3 tổ 16, 22 350,000   
  . Các ngõ hẻm còn lại 200,000   
6 Khu phố Thành Công   
  Khu đồi lắp máy   
  . Đoạn đường từ hộ bà Thủy đến hộ ông Chiến tổ 27B 1.000.000   
  . Các ngõ băng 1, băng 2 đồi lắp máy tổ 28 450,000   
  Khu đồi A    
  . Các ngõ băng 1, băng 2 tổ 30 550,000   
  . Các ngõ băng 1, băng 2 tổ 33 350,000   
  Khu đồi Chùa   
  . Các ngõ băng 1, băng 2 tổ 34 350,000   
  . Các ngõ hẻm còn lại 200,000   
7 Khu phố Long Châu Sa  
  .Ngõ sau Bệnh viện xây dựng Việt Trì 350,000   
8 Khu phố Thành Công  
  .Khu vực mới quy hoạch thuộc tổ 27B 400,000   
       
  PHƯỜNG TIÊN CÁT    
1 Các tuyến đường lớn   

  . Đoạn từ đường Âu Cơ đến cổng Trường Chính trị 
tỉnh 3.000.000   

  . Đoạn từ UBND phường Tiên Cát đến Trung tâm 
GDTX tỉnh 3.000.000   

  . Từ tiếp giáp đường Hùng Vương (cổng Công ty xuất 
nhập khẩu) đến ngã 3 Đài truyền thanh Việt Trì cũ 2.500.000   

  . Từ Hải quan Việt Trì dọc đường sắt đến chợ Trung 
tâm 2.500.000   

  . Từ đường Hùng Vương qua cổng Công ty Bia Hồng 
Hà ra đường Sông Thao 2.000.000   

  . Từ đại lộ Hùng Vương đi qua đường sắt vào cổng 
Mỗ ngay cũ 1.500.000   

  . Đoạn từ đường Hùng Vương đến Công ty bê tông 
vật liệu XD CMC 2.500.000   

  Đoạn từ góc đường sắt tổ 11b AD song song với Đ 
sắt qua Cung Đ ngang đến đường HV 1.000.000   

2 Khu phố Thành Công   

  
. Đoạn từ cổng Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh 
qua Trường Văn hoá Nghệ thuật đến đường công 
viên Văn Lang 

1.500.000   

  . Đoạn từ cổng Trung tâm Giáo dục thường xuyên qua 
Đè Hàng và đến đường Công viên Văn Lang 1.200.000   



 
  . Đoạn từ cổng Trung tâm Giáo dục tường xuyên đến 

ngã 3 tổ 38 các hộ còn lại tổ 39 800,000   

  . Các ngõ hẻm còn lại tổ 38 500,000   
3 Khu phố Tiên Sơn    

   Từ cổng Đảng uỷ cơ quan tỉnh qua nhà thờ họ Lưu 
đến đường nam công viên Văn Lang 2.000.000   

   Từ ngã 3 nhà thờ họ Lưu qua hội trường khu đến 
đường nam công viên Văn Lang 1.200.000   

  . Các hộ còn lại tổ 41 1.000.000   
  . Các ngõ hẻm còn lại 500,000   
4 Khu phố Đoàn Kết   

  . Từ đại lộ Hùng Vương đến tập thể Vật liệu chất đốt 
cũ 1.500.000   

  . Từ đại lộ Hùng Vương đến Cổng Trường tiểu học 
Chính Nghĩa 1.500.000   

  . Từ ngã 3 Công an phường Tiên Cát qua nhà thờ họ 
Giáo đến tiếp giáp khu tái định cư tổ 17 1.000.000   

  . Từ ngã 3 đi dọc bờ tường bột giặt VIMEX đến đường 
Đoàn Kết 1.000.000   

  . Từ khu tái định cư tổ 17 đến đường Sông Thao 1.500.000   
  . Các ngõ hẻm còn lại trong đê 500,000   
  . Các ngõ hẻm còn lại ngoài đê 400,000   
5 Khu phố Minh Hà   
  . Các hộ còn lại tổ 18A 2.500.000   
  . Các ngõ còn lại (thuộc băng 2) 1.500.000   
6 Khu phố Mai Sơn II   
  . Các đường khu Mai Sơn II 1.000.000   
  . Các ngõ hẻm còn lại 500,000   
7 Khu phố Hồng Hà    
  . Đường Tiên Dung 1.500.000   
  Các hộ còn lại khu tái định cư Đồng đầm 1.000.000   

  . Đường Tiên Dung song song với đường sắt đến 
đường Ngọc Hoa 1.500.000   

  . Từ đường rẽ vào tổ 4A qua hội trường khu ra đường 
Sông Thao 800,000   

  . Các ngõ hẻm còn lại trong đê 500,000   
  . Các ngõ hẻm còn lại ngoài đê 400,000   
8 Khu phố Sông Thao    

  . Từ đường Ngọc Hoa vào đến ngã 3 tổ 7 và tổ 10A + 
10B đến cổng Cty Bê tông vật liệu XD 1.200.000   

  . Từ đường Ngọc Hoa vào tổ 8B 1.000.000   
  Các ngõ hẻm tổ 7   
  . Các ngõ hẻm còn lại trong đê 500,000   
  . Các ngõ hẻm còn lại ngoài đê 400,000   
9 Khu phố Thi Đua    
  Từ đại lộ Hùng Vương vào Trường tiểu học Tiên Cát   



 
  . Từ UBND phường Tiên Cát đến ngã 3 tiếp giáp tổ 36 1.500.000   

  . Từ ngã 3 giáp tổ 36 qua hội trường khu đến đường 
Tiên Sơn 1.000.000   

  . Các ngõ hẻm còn lại 500,000   
10 Khu phố Tiền Phong   
  . Từ đại lộ Hùng Vương vào đến đè Moi 1.500.000   

  . Từ đại lộ Hùng Vương vào đến trường tiểu học Tiên 
Cát 1.500.000   

  . Từ Trường tiểu học Tiên Cát đến Đè Hàng 1.000.000   
  Các ngõ còn lại 500,000   

11 Khu phố Thọ Mai    

  . Đoạn từ Trường Chính trị đến đường Nam công viên 
Văn Lang 1.500.000   

  . Đoạn từ đường Âu Cơ đến đường nam công viên 
Văn Lang 1.200.000   

  Các đường qui hoạch (UBKH - Thanh tra Nhà nước) 1.000.000   
  Đường vào nhà văn hoá Thọ Mai cũ 1.000.000   
  . Các ngõ hẻm còn lại 500,000   

12 Khu phố Gát    
  . Khu vực trong đê thuộc tổ 3 và tổ 5 800,000   
  . Các ngõ hẻm còn lại (tổ 1 + tổ 2) trong đê 500,000   
  . Các ngõ hẻm còn lại (tổ 1 + tổ 2) ngoài đê 400,000   

13 Khu phố Mai Sơn I    

  . Đoạn từ Trường Chính trị qua nhà ông Quân Điển 
đến đường Nam công viên Văn Lang 1.500.000   

  Đoạn từ Trường Chính trị đến Nam công viên Văn 
Lang 1.200.000   

  Các đường tái định cư  (khu B trường chính trị - khu 
TBXH cũ) 1.000.000   

  Đoạn từ đường Âu Cơ (sau băng I) qua nhà văn hoá 
đến nhà ông Luyện 1.000.000   

  Đoạn từ đường Âu Cơ (sau băng I) đến nhà ông Vọng 1.000.000   
  . Đoạn từ đường Âu Cơ đến nhà bà Viên 1.200.000   
  . Các hộ còn lại tổ 22A 1.000.000   
  . Các ngõ hẻm còn lại 500,000   

14 Khu phố Anh Dũng    

  . Đoạn từ cổng Cty Bê tông ven tường rào Cty Bê tông 
đến đường Sông Thao 1.500.000   

  . Đoạn từ tiếp giáp đường vào cổng Cty Bê tông đến 
hết sân văn hoá thể thao của khu (nhà ông Hội) 1.500.000   

  . Khu tổ 13 1.000.000   
  . Tổ 14A đến đường Sông Thao 1.500.000   
  .  Các đường còn lại của tổ 14A 1.000.000   

  Cổng Công ty Bê tông song song đường sắt đến cung 
đường ngang 1.000.000   

  . Đường Hùng Vương đến tiếp giáp tổ 14 khu Anh 1.500.000   



 
Dũng 

  Các ngõ hẻm còn lại 500,000   
15 Khu phố Âu Cơ   

  . Từ đường Âu Cơ theo tường rào UBND thành phố ra 
đến đường Hùng Vương 1.200.000   

  . Các đường khu Âu Cơ (tổ 26) 1.000.000   
  Các ngõ hẻm còn lại 500,000   

16 Khu phố Tiên Phú   
  . Từ ngã 3 Truyền thanh đến đường Tiên Sơn 1.200.000   

  . Đường từ ngã 3 Truyền thanh qua tập thể Công ty 
26 đến hội trường khu 1.500.000   

  . Các đường khu Tiên Phú 1.200.000   
  Đường vào tổ 46 (lòng hồ công viên Văn Lang) 1.000.000   
  . Các ngõ hẻm còn lại 500,000   
       
  PHƯỜNG GIA CẨM    
1 Các ngõ đường  Hùng Vương   
  . Đoạn đường ngõ 1879 và ngõ 1923 3,000,000   
  . Đoạn đường ngõ 1620 và ngõ 1642 2,000,000   
  . Đoạn đường ngõ 2173 1,500,000   
  . Đoạn đường ngõ 1783 và ngõ 1538 1,200,000   
  . Đoạn đường ngõ 1655 và ngõ 1679 1,100,000   
  . Đoạn đường ngõ 1548 1,000,000   

  . Đoạn đường các ngõ 1631, 1643, 1719, 1771, 2112 
và các hẻm còn lại 900,000   

2 Ngõ đường Đoàn Kết    
  . Đoạn đường ngõ 128 1,000,000   
  . Đoạn đường các ngõ 22, 24, 12 và ngõ 102 1,000,000   
3 Ngõ đường Trần Phú   
  . Đoạn đường ngõ 23B 1.200.000   
  . Đoạn đường ngõ 23A 800,000   
  . Ngõ 07, 13 1.000.000   
  .  Các hẻm còn lại 300,000   
4 Ngõ đường Hòa Phong (Đường Quang Trung)    
  . Đoạn đường ngõ 02 2,500,000   
  . Đoạn đường các ngõ 40 và ngõ 54 1,000,000   
  . Đoạn đường các ngõ 68 và ngõ 88 1,000,000   
  . Đoạn đường ngõ 102 800,000   
  . Đoạn đường các hẻm còn lại 500,000   
5 Ngõ đường Châu Phong   
  . Đoạn đường các ngõ 313, 317, 346 và ngõ 356 600,000   

  . Đoạn đường các ngõ 301, 438, 386, 409, 417 và ngõ 
457 600,000   

  . Đoạn đường các hẻm còn lại 300,000   
6 Đường Thanh Xuân (Phố Hàm Nghi) và các ngõ    



 
  Đoạn từ đường Trần Phú đến số nhà 106 (đoạn 

đường cũ được chia làm 2 đoạn) 3.500.000   

  Đoạn từ số nhà 107 đến đầu ngõ 188 3,000,000   
  Đoạn từ ngõ 188 đến đường Lê Quí Đôn 3.000.000   
  . Đoạn đường các ngõ 61 (từ số 02 đến 20) và ngõ 78 1.200.000   
  . Đoạn đường ngõ 111 900,000   

  . Đoạn đường các ngõ 15, 29, 43, 26, 44, 121, 127, 
130. 800,000   

  . Đoạn đường ngõ 169, 188, 174, 180, 183, 184, 186, 
211, 249 600,000   

  . Đoạn đường các ngõ 141 (không có ngõ 167) 1.000.000   

  . Đoạn đường các ngõ  77, 86, 92, 95, 139, 146, 194, 
200, 206, 226, 256, 258, 267, 299 và các hẻm còn lại 600,000   

  Ngõ 125  300,000   

  . Các hẻm ngõ 61 (từ số 02 đến hẻm 6) và hẻm 1 + 2 
ngõ 111 500,000   

7 Đường Lê Quý Đôn (Phố Lê Qúy Đôn) và các ngõ     

  Đoạn đường Hùng Vương đến tiếp giáp đường Nhi 
đồng 3.000.000   

  . Từ Sở Khoa học Môi trường đến đường sắt 2,800,000   
  . Từ số 252 (bà Lân) đến số 354 (bà Tám) 700,000   
  Từ số nhà 01 đến số nhà 23 1.000.000   
  Từ số nhà 25 đến số nhà 59 700,000   
  . Đoạn đường ngõ 186, 126, 226, 250, 210, 254 800,000   
  . Đoạn đường các ngõ 250 và ngõ 210 (đã có ở trên)   

  . Đoạn đường các ngõ 81, 113, 117, 133, 284, 316 và 
ngõ 354 600,000   

  . Đoạn đường ngõ 71 500,000   
  . Đoạn đường các ngõ 20, 52, 60, 23 và ngõ 53 400,000   

  . Đoạn đường các ngõ 231, 167, 183, 203, 294 và các 
hẻm còn lại 300,000   

8 Đường Kim Đồng (Phố Hà Bổng) và các ngõ     
  . Các ngõ 22, 49, 41 và ngõ 35 600,000   
9 Đường Võ Thị Sáu (Phố Võ Thị Sáu) toàn tuyến 3,000,000   

10 Đường Lê Văn Tám (Phố Nguyễn Quang Bích) 
toàn tuyến 2.000.000   

11 Đường Nhi Đồng (Phố Hà Liễu) và các ngõ   

  Ngõ từ đường Hùng Vương đến đường Phan Chu 
Trinh 3,300,000   

  Ngõ từ Phan Chu Trinh đến Trường cấp 3 Việt Trì 2,600,000   
  Ngõ 30A (đã thay đổi nay không có)   
  Ngõ 20, 22, 31, 36 500,000   

12 Đường Phan Chu Trinh (Phố Phan Chu Trinh) và 
các ngõ     

  . Đoạn đường từ số 02 - 24, 01 - 09, 13 - 29, 01 - 132, 
73 - 105 (toàn tuyến) 3.000.000   



 
  . Đoạn đường các ngõ 71, 75, 41 và ngõ 49 1.000.000   
  . Đoạn đường các ngõ 15 và ngõ 21 700,000   

  . Đoạn đường ngõ 71B và các hẻm còn lại (không có 
ngõ 71B) 500,000   

13 Đường Lăng Cẩm và các ngõ   

  
. Đoạn đường từ đường Trần Phú qua nhà văn hoá 
TP, Bệnh viên Y học CT đến hết nhà ông Nguyễn Huy 
Mai 

1,000,000   

  . Số nhà 107 ra ngõ 13 (Trần Phú) 700,000   
  . Đoạn đường các ngõ 02 và ngõ 49 700,000   
  . Đoạn đường ngõ 105 500,000   

  . Đoạn đường các ngõ 01, 09, 36, 42, 50, 69, 52, 07 
và  các hẻm còn lại khu 3 + 4 300,000   

14 Đường 30-4 và các ngõ   
  . Đoạn đường từ số 01 đến số 37 1.000.000   
  . Đoạn đường từ số 39 đến số 59 800,000   

  . Đoạn đường ngõ 02 (từ số 02 đến số 54 và từ số 01 
đến số 19) 800,000   

  . Các hẻm còn lại 500,000   
15 Đường Hà Huy Tập (Phố Hà Chương) và các ngõ   
  . Đoạn đường các ngõ 11, 21 và hẻm 06 1.000.000   
  . Đoạn đường ngõ 47 500,000   

  
. Đoạn đường từ cây xăng Gia Cẩm qua tiểu học Tiên 
Dung đến đường Hà Huy Tập (ĐN đổi thành ngõ 02 
đường Hà Huy Tập) 

3.000.000   

16 Đường Nguyễn Thái Học (Phố Nguyễn Thái Học) 
và các ngõ    

  . Đoạn đường từ đại lộ Hùng Vương đến nhà ông Bảo 3.000.000   
  . Đoạn đường các ngõ 10, 73 và ngõ 85 800,000   

17 Đường Hoàng Hoa Thám (Phố Hoàng Hoa Thám) 
và các ngõ    

  . Đoạn đường từ số 01 (nhà ông Chinh) đến số 31 
(Trung tâm dạy nghề Sở Lao động) 3.000.000   

  Đoạn từ Trung tâm dạy nghề đến nhà số 02 (bà 
Nguyễn Thị Hoà tổ 36A - khu 1) 2,000,000   

  Đoạn từ nhà số 2 đến đường Nguyễn Thái Học (nhà 
ông Lê Văn Cúc) 1.000.000   

  . Đoạn đường ngõ 31 từ số 02 đến số 46 800,000   
18 Đường Hùng Vương và các ngõ   
  Đoạn đường ngõ 1502 1.000.000   

19 Đường Hòa Phong và các ngõ    
  Đoạn đường ngõ 14 500,000   

20 Đường Châu Phong và các ngõ    
  Đoạn đường ngõ 388, 424 300,000   
  Đoạn đường ngõ 440 2.000.000   

21 Đường Thanh Xuân và các ngõ   



 
  Đoạn đường ngõ 218, 221 500,000   

22 Đường Nhi Đồng và các ngõ    
  Đoạn đường ngõ 38 600,000   
  Đoạn đường ngõ 01 1.500.000   
  Đoạn đường ngõ 17, 19 500,000   

23 Đường Lăng Cẩm và các ngõ    
  Đoạn đường ngõ 225 300,000   
      
  PHƯỜNG NÔNG TRANG    
1 Các tuyến đường lớn   
  . Đường Hoàng Hoa Thám 3.000.000   

  . Đoạn từ đại lộ Hùng Vương vào cổng Bộ CHQS tỉnh 
Phú Thọ 2.000.000   

2 Khu phố 1A   

  
. Đoạn từ đường Hùng Vương qua Bưu điện Nông 
Trang vào khu 1A (đến đường ngang sau rạp Hoà 
Phong) 

850,000   

  . Đoạn từ đường Hùng Vương qua UBND phường 
Nông Trang vào khu 1A 850,000   

  . Đường từ đường Hùng Vương qua cổng Cty Ong 
vào khu 1A đến đường ra đình Nông Trang 850,000   

  . Đường ngang khu 1A (từ rạp Hoà Phong đến dốc 
ngược) 700,000   

  
. Đường từ đường Hoà Phong (từ A9. C9) qua nhà 
ông Thuật, nhà ông Chúc đến điểm rẽ đình Nông 
Trang 

700,000   

  . Đường khu 1A, 1B 700,000   
  . Các ngõ hẻm còn lại 400,000   
3 Khu 1B   

  . Đường từ nút C9 đường sắt đi Hương Trầm (Dữu 
Lâu) 1,000,000   

  . Đoạn từ tiếp giáp đường C9 đi Hương Trầm qua nhà 
ông Bình (Tổ trưởng 9B) đến nhà ông Quý tổ 9A 700,000   

  . Đoạn từ tiếp giáp đường C9 đi Hương Trầm qua nhà 
ông Tuân (Thành đội) đến hết khu tập thể Cty may cũ 1.000.000   

  . Các ngõ hẻm khu 1B (đồi Pháo) 300,000   

  

. Các ngõ hẻm khu 1B (đồi Mỏ Quàng) (Đổi thành 
Đoạn nối từ đường Nguyễn Tất Thành qua khu nhà ở 
CB BCHQS Tỉnh ra tiếp giáp đường Hoà Phong kéo 
dài)(Mới xây dựng đường nhựa) 

1,000,000   

4 Khu phố 2A   

  . Đoạn từ đường Hùng Vương qua cổng chợ Nông 
Trang đến đường 20-7 2.500.000   

  . Đường từ A10 - C10 ven tường Bệnh viện Dệt đến 
nhà ông Minh 900,000   

  . Đoạn nối từ A10 - C10 đường vào cổng Tỉnh đội 700,000   



 
(qua cấp 2 Dệt) 

  . Đường tiếp giáp đường 20/7 (nhà ông Viện tổ 17 đến 
gặp đường sau cổng               Tỉnh đội) 1.000.000   

  . Đường từ đại lộ Hùng Vương (nhà ông Hải) đến nhà 
ông Minh (cả đường trên và dưới) 700,000   

  . Ngõ tiếp giáp đường đi 20/7 qua Bệnh xá Tỉnh đội cũ 
vòng ra nhà ông Công trưởng khu 2A 500,000   

  . Các ngõ hẻm còn lại khu 2A 400,000   
5 Khu phố 2B    

  . Đường tiếp giáp từ đường Hùng Vương đến đình 
Nông Trang 950,000   

  . Đường từ tiếp giáp vào cổng Tỉnh đội xuống nhà ông 
Hải 800,000   

  
. Ngõ từ sau cổng Tỉnh đội xuống Trường tiểu học 
Nông Trang cũ vòng  ra đường sắt về cổng sau Tỉnh 
đội 

800,000   

  . Ngõ nối đường qua BHYT vào Tỉnh đội và từ Tỉnh 
đội xuống dốc ngược 600,000   

  . Các ngõ hẻm còn lại khu 2B 300,000   
6 Khu phố 3   

  . Đường tiếp giáp đường đi Cty xây dựng hạ tầng vào 
hết nhà trẻ Hoa Sen (khu Lâm Thắng) 800,000   

  . Ngõ từ nhà trẻ Hoa Sen ra đường sắt (ranh giới khu 
3, 4) đến đường rẽ khu 5 500,000   

  . Các ngõ hẻm còn lại khu 3 200,000   
7 Khu phố 4   

  . Ngõ từ nhà trẻ Hoa Sen vòng sau qua nhà ông Long 
ra đường sắt đến tiếp giáp khu 3 350,000   

  . Ngõ từ nhà trẻ Hoa Sen đến tiếp giáp khu 6B 350,000   
  . Các ngõ hẻm còn lại khu 4 200,000   
8 Khu phố 5   
  . Ngõ từ đường sắt qua cổng nhà ông Thứ đi Dữu Lâu 500,000   

  . Ngõ từ đường sắt qua nhà trẻ Hoa Phượng đến hết 
đường khu 5 300,000   

  . Ngõ từ nhà trẻ Hoa Phượng vòng qua nhà ông Huệ 
(trưởng khu cũ) đến hết đường 300,000   

  . Các ngõ hẻm còn lại khu phố 5 200,000   
9 Khu phố 6A    

  
. Đoạn từ đường Hùng Vương vòng sau chợ Nông 
Trang qua nhà ông Cát (trưởng khu 6A cũ) đến cổng 
sau chợ 

800,000   

  . Ngõ từ tiếp giáp đường Hùng Vương qua nhà ông 
Tâm (trưởng khu cũ) đến nhà ông Trương Nga 350,000   

  . Đường chia khu 6A, 6C 350,000   
  . Các ngõ hẻm còn lại khu 6A 300,000   

10 Khu phố 6B   



 

  
. Đường từ ngã tư đồi Ông To đi qua Trường đào tạo 
Công nhân kỹ thuật xây dựng (băng 1 Ông To đến 
đường sắt) 

2.000.000   

  . Đường từ tiếp giáp đường 20/7 vào tổ 68 qua trạm y 
tế đến hết đường 400,000   

  . Đường ven Trường đào tạo Công nhân xây dựng 
qua nhà bà Mậu (tổ trưởng 70A) 350,000   

  . Đường nội bộ đồi ông To 700,000   
  . Các ngõ hẻm còn lại khu phố 6B 300,000   

11 Khu phố 6C   
  . Đoạn từ ngã tư đồi ông To đi đường sắt (trại giam) 1.500.000   

  . Đoạn từ đường Hùng Vương qua phòng khám Đa 
khoa phía bắc đến tường rào Cty xây dựng Hạ tầng 700,000   

  . Các ngõ hẻm còn lại của khu 6C 300,000   
12 Khu phố 7    

  . Đường từ đường Hùng Vương qua HTX giấy nến 
Việt Hà cũ ra  đường Sông Thao 700,000   

  
. Đường nối từ đường vào HTX giấy nến Việt Hà cũ 
qua nhà trẻ Hoa Hồng đến H10 - từ nhà trẻ đến nhà 
ông Nghị 

700,000   

  . Các ngõ hẻm còn lại khu phố 7 300,000   
13 Khu phố 8   

  . Đoạn từ đại lộ Hùng Vương qua trạm biến áp ao cá 
Dệt 1.000.000   

  
. Đoạn từ đường Hùng Vương (Công an cứu hoả) vào 
đường ven ao cá Dệt ra đường Hùng Vương (đến nhà 
ông Ngô Đức Thành)

700,000   

  . Đoạn từ đường Hùng Vương (điểm đối diện Cty 
Ong) vào đến đường ven ao cá Dệt 700,000   

  . Đường tiếp giáp đường Sông Thao qua nhà ông 
Đích đến giáp xã Minh Nông 500,000   

  . Băng II tổ 90, khu 8 500,000   
  . Các ngõ hẻm còn lại khu phố 8 300,000   
       
  PHƯỜNG VÂN CƠ    
1 Đường Bạch Đằng   

  . Đoạn từ nút A12 đến Cty CP nhựa cao cấp và xây 
dựng 1.200.000   

2 Đường Nguyễn Viết Xuân   

  . Đoạn từ cây xăng Phủ Đức vào đường tàu cắt ngang 
đi XN Gà 1.700.000   

3 Khu phố 1    

  . Đoạn đường từ Hùng Vương vào cổng nhà ông 
Triệu tổ 1B 850,000   

  . Từ tiếp giáp nhà ông Quý đến nhà văn hoá khu 1 850,000   
  .  Ngõ từ nhà ông Năm qua nhà ông Tuý tổ 1B 450,000   



 
  . Ngõ từ nhà ông Chi qua nhà bà Hà ra đường sắt tổ 

1C 650,000   

  . Các ngõ hẻm còn lại tổ 1A, 1B, 1C, 2 350,000   

  . Đoạn đường từ nhà bà Thu tới nhà ông Vượng (tổ 
3B) 350,000   

  . Đường từ nhà ông Tấn đến nhà ông Tú 450,000   
  . Đoạn đường từ nhà bà Trinh tới nhà ông Chi Phán 600,000   
  . Đoạn đường từ nhà ông Chi đến nhà ông Lưu tổ 3A 350,000   
  . Các ngõ hẻm còn lại khu phố 1 250,000   
4 Khu phố 2   
  . Đường từ khách sạn Hoàng Long vào ao Cty Việt Hà 1.300.000   

  . Đoạn đường từ ao Cty Việt Hà vào cổng Trường 
THCS Vân Phú 1,000,000   

  . Đoạn đường từ tiếp đường Hùng Vương vào nhà trẻ 
Hoa Sen 600,000   

  . Các ngõ hẻm sau Bách hoá xi măng tổ 6 + 8 350,000   

  . Đoạn đường bưu điện Vân Cơ vào cổng Chi cục dự 
trữ 600,000   

  . Đường Hồ Xuân Hương: Từ UBND phường Vân Cơ 
đến hết  nhà văn hoá khu 2 850,000   

  . Đoạn từ đại lộ Hùng Vương đến nhà văn hoá  khu 
phố 2 600,000   

  . Đoạn từ nhà ông Dự đến tiếp giáp đường Hồ Xuân 
Hương 850,000   

  . Các ngõ hẻm còn lại thuộc tổ 5, tổ 7 350,000   
  Đường từ nhà ông Thuật đến giáp nhà ô Thu tổ 8 450,000   

  Đường Hồ Xuân Hương từ nhà văn hoá khu 2 vào 
Trường trung học cơ sở 450,000   

  . Ngõ hẻm còn lại khu 2 250,000   
5 Khu phố 3    
  Đường Nguyễn Văn Trỗi 1.300.000   

  Đoạn tiếp giáp đường Nguyễn Văn Trỗi qua Cty may 
đến Trường Mầm non tư thục Thanh Vân 850,000   

  Từ Trường Mầm non tư thục Thanh Vân đến nhà ông 
Minh Như 450,000   

   Các ngõ tập thể Cty đường bộ cũ tổ 17B 350,000   

  Ngõ từ nhà ông Thành Đăng vào nhà ông Minh Như 
tổ 14 450,000   

  Ngõ tiếp giáp đường Nguyễn Văn Trỗi vào Trạm biến 
thế cát sỏi 450,000   

  Ngõ tiếp giáp đường Nguyễn Văn Trỗi vào qua nhà bà 
Thái 450,000   

   Các ngõ hẻm còn lại khu 3 250,000   
6 Khu phố 4    

   Đoạn từ Cty CP cửa nhựa cao cấp và xây dựng đến 
Trại giam 450,000   



 
   Đường Trần Quốc Toản đến cổng B770 tiểu học Vân 

Cơ 850,000   

   Đường Ngô Tất Tố đến cổng Công ty cơ giới 14 850,000   
  Đoạn từ đường Bạch Đằng đến nhà ông Hiệu 525,000   

  Ngõ Hoà Bình từ Cty Việt Hùng vào Trường THCS 
Vân Cơ 450,000   

  Ngõ từ XN cơ giới 14 đến nhà ông Thống 450,000   
   Ngõ sau Trường Tiểu học và THCS Vân Cơ 350,000   
  Đường nối tổ 13 đi tổ 18 350,000   
   Các ngõ hẻm còn lại tại khu 4 250,000   
7 Khu phố 5    

  Đường Tô Vĩnh Diện: Từ A12 đến dốc đội xe Thuỷ lợi 
cũ 1.200.000   

  -  Từ đội xe Thuỷ lợi đến hết kho xăng dầu 850,000   
  - Các ngõ hẻm còn lại khu 5 250,000   
7 Khu phố 6   
  . Đoạn từ đại lộ Hùng Vương vào khu tập thể Cty ô tô 600,000   

  . Đoạn từ tiệm vàng Công Tuấn đi nghĩa trang Minh 
Phương 450,000   

  . Các ngõ hẻm còn lại khu 6 250,000   
      
  PHƯỜNG TÂN DÂN    
1 Các tuyến đường rẽ từ đường Nguyễn Tất Thành    
  . Đường từ LĐLĐ tỉnh đến nhà bà Tích Tổ 1 Tân Việt 1.500.000   

  . Đường từ BHXH tỉnh đến nhà ông Hợi Dung Tân 
Việt 1,800,000   

  . Đường từ hộ ông Dụng tổ 3 đến tiếp giáp đường 
Trần Phú phía sau Tỉnh uỷ 1,800,000   

  . Đường Trưng Vương (tiếp giáp đường Trần Phú đến 
cổng Trường Chính trị thành phố) 1,500,000   

  

. Đường ngang từ đường Tân Bình sang đường 
Nguyễn Tất Thành khu tổ 6 giữa Sở TN và MT và 
VKS tỉnh (đổi tên thành Đường 13m khu phố Tân Tiến 
và Tân Xuân nối từ đường Tân Bình sang đường 
Nguyễn Tất Thành) 

1,800,000   

  . Đường khu dân cư đồi Ong Vang (sau Bệnh viện 
tỉnh) 2.000.000   

2 Khu Tân Bình:   

  
Đường khu tổ 4 từ nhà ông Viết đến tiếp giáp đường 
Châu Phong (Khu giáo viên Trường chuyên Hùng 
Vương, tổ 19B khu Tân An cũ)

1,800,000   

  
Đường từ tổ 3 từ nhà ông Tuấn xuống nhà ông Tần 
đến khu dân cư  ven Trường chuyên Hùng Vương (tổ 
20B Tân An cũ) 

1,500,000   

  Đường từ nhà ông Quang tổ 3 khu giáo viên Trường 
chuyên đến nhà ông Vàng (Tổ 20B phố Tân An cũ) 1,500,000   



 
  Các ngõ hẻm còn lại phố Tân Bình (tách Khu tân An 

cũ) 500,000   

3 Khu phố Tân An (Mới):   

  Đường bao quanh đồi mâm xôi tổ 3 (từ nhà ô Cường 
Nhân đến nhà ô Đức tổ 25 phố Tân An cũ) 1.500.000   

  Đường nhà ô Minh Kim tổ 2 đến giáp đường bao 
quanh đồi mâm xôi (trước nhà VH) 1.000.000   

  Đường sau nhà VH khu phố sang nhà ô Nghiệp tiếp 
giáp với đường Châu Phong đi SOS 1.000.000   

  Đường tổ 5; 6 và phía sau nhà ô Điểm; ô Thụ 1.000.000   
  Băng nhà ô Trụ và ô Kiệm (tổ 6) 800,000   

  Ngõ nhà bà An Tỉnh tổ 3 ( thay Ngõ ông Kế, bà Duyệt 
tổ 3) 500,000   

4 Khu phố Tân Thuận:   

  Đường tiếp giáp đường Nguyễn Tất Thành đến nhà 
bà Loan giáp Trường THCS Văn Lang rộng 10 m 1.500.000   

  Đường từ nhà ông Chùy tổ 2 đến nhà ông Ngọc 1,000,000   
  Các ngõ hẻm còn lại tổ 1, tổ 2 500,000   
5 Khu phố Tân Tiến    

  Đường từ nhà ô Huyên tổ 3 đến nhà ô Nam tổ 4 (tổ 
11; 12 cũ) 1.500.000   

  Đường rộng 6,5m; 7m trong khu Tân Tiến (tổ 13, 14, 
10a, 10b cũ) 1.000.000   

  Các ngõ hẻm còn lại trong khu Tân Tiến 500,000   
6 Khu phố Tân Xuân (tách từ phố Tân Tiến)   

  Đường khu tổ 7, tổ 8 từ nhà bà Thanh Cảnh đến nhà 
ông Nhu và từ nhà bà Nhân đến nhà bà Đủ 1.000.000   

  Đường từ nhà ông Thanh đến nhà bà Tài phía sau Sở 
GD và Đào tạo 1.000.000   

  Đường từ Công an phường Tân Dân đến nhà ông 
Cửu Bình tổ 9 1,800,000   

  
Đường từ nhà ông Sinh tổ 2 đến nhà bà Bình giáp 
nhà ông Nhạc Tiến chạy dọc phía sau các cơ quan 
của tỉnh. 

1.500.000   

7 Khu phố Tân Phú   

  Đường khu tổ 4 sang Trường Dự bị ĐH DTTW từ nhà 
ô Sơn đến nhà ô Tự tổ 3 1,800,000   

  Đoạn từ nhà bà Hiển đến nhà bà Nga tổ 3 (tổ 27B cũ) 1.500.000   

  Đoạn từ nhà ô Xuyền tổ 2 đến nhà ô Khoản ô Sơn tổ 
2 1.000.000   

  Băng 2 khu tổ 2 từ nhà ô Xuân đến nhà ô Khoa Trực 1,000,000   
  Đường tiếp giáp đường Trần Phú xuống chợ Tân Dân 2.500.000   

  Đường quy hoạch tổ 2 khu Lạc Ngàn phố Tân Phú (từ 
nhà ông Khoa Trực đi Dữu Lâu) 500,000   

  Các ngõ hẻm còn lại 500,000   
8 Khu phố Tân Thịnh   



 
  Đường rộng 11m khu tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc băng 2, 3 

đồi gò Cận (tổ 29A, 29B, 29C của phố Tân Phú cũ) 1,500,000   

  Đường thuộc băng 4, 5 khu đồi gò Cận và các ngõ 
hẻm còn lại 500,000   

9 Khu phố Tân Thành   

  Đoạn từ nhà ông Minh Xuân đến nhà ông Hoà (khu 
chợ Tân Dân) 1,000,000   

  Đoạn từ nhà bà Hữu đến nhà ô Mỹ khu Trầm Mộc tổ 4 700,000   
  Đoạn từ nhà ông Lan đến giáp nhà ông Bình Năm tổ 3 700,000   

  
Các đường ngõ phía sau Đài Truyền thanh tỉnh tổ 5; 
7; 8 từ nhà ô Tình đến nhà ô Xuân, nhà ô Đoán xuống 
giáp cơ quan Đài truyền hình cũ

700,000   

  Đoạn từ cổng Đài Truyền hình tỉnh đến giáp nhà ông 
Thạch đường Tân Đức 800,000   

  Đoạn từ nhà ô Cường Dung đến nhà ô Thạch và nhà 
ô Ngư ô Thẩm tổ 2 500,000   

  Các ngõ hẻm còn lại phố Tân Thành 500,000   
10 Khu phố Tân Việt   

  
Đường Tân Việt từ tiếp giáp đường Trần Phú đến tiểu 
đoàn đoàn 2 lữ 297 (đã gộp đoạn từ Tân Việt đến nhà 
ông Hùng tổ 5) 

1,000,000   

  Đoạn tiếp giáp từ nhà ông Hùng tổ 5 qua nhà ông 
Đăng đến miếu 500,000   

  Đường tiếp giáp nhà ông Xâm Lơ đến nhà ông Bảo 
Hợi tổ 4 Tân Việt 500,000   

  (Nhà ông Chính cũ)   
  Các ngõ hẻm còn lại đường Tân Việt 500,000   
  Đuờng qui hoạch khu đè then cửa đình 300,000   

  Các tuyến đường thuộc quy hoạch khu tổ 2 phố Tân 
Việt 300,000   

11 Đường quy hoạch tổ 2 khu Lạc Ngàn phố Tân Phú 
(từ nhà ông Khoa Trực đi Dữu Lâu) 500,000   

12 Phố Tân Xuân (Ao Hóc Chuối) 1,000,000   
       
  PHƯỜNG DỮU LÂU    
1 Băng II đường Trần Phú 1.000.000   

2 Băng II đường Nguyễn Du (đoạn từ cây xăng đến 
nghĩa trang liệt sỹ) 400,000   

3 Từ giáp đường Châu Phong đến hết trường dạy nghề 
(đồi Cây Mốc và đồi Gò Giữa) 700,000   

4 đường Đè Mát (đoạn từ tiếp giáp đường Trần Phú đi 
đê Sông Lô) 700,000   

5 Đoạn đường từ đường Trần Phú đến hết trụ sở UBND 
phường Dữu Lâu (đường Đè Sòi) 1.000.000   

6 Đoạn từ UBND phường Dữu Lâu đến Lợi Mua 400,000   
7 Đoạn từ đường Trần Phú đến đầu làng Dữu Lâu 500,000   



 
8 Đường bao quanh Trường Dạy nghề 500,000   
9 Đường từ tổ 4A khu Hương Trầm đến đồi Ong Vang 300,000   

10 Đoạn từ đường Nguyễn Du đến nhà ông Đắc (khu 
Quế Trạo) 400,000   

11 Đường từ nhà ông Thắng (Đắc) đến đường Lê Đồng 
(Quế Trạo) 300,000   

12 Đoạn từ đường Nguyễn Du (ông Chương) - đình Quế 
Trạo 300,000   

13 Đoạn từ đê Sông Lô đến bến phà Đức Bác 500,000   

14 Đất trong tổ 1, 2a, 2b khu Quế Trạo và đất trong tổ 3a, 
4a khu Hương Trầm 200,000   

15 Các đường trong tổ 3a, 4a khu Hương Trầm 300,000   
16 Các đường trong tổ 3b, 4b khu Hương Trầm 500,000   
17 Đất khu dân cư trong tổ 3b, 4b khu Hương Trầm 350,000   
18 đường từ nhà ông Lâm tổ 7 đến nhà ông Kết 500,000   
19 Các đường trong tổ 5, 6, 7 khu Bảo Đà 300,000   
20 Đất khu dân cư tổ 5, 6, 7 khu Bảo Đà 200,000   
21 Các đường trong tổ 8, 9, 10 khu Dữu Lâu 250,000   
22 Đất khu dân cư trong tổ 8, 9, 10 khu Dữu Lâu 200,000   
23 Đất khu dân cư thuộc các tổ của khu I 300,000   

24 Đất khu dân cư thuộc các tổ của khu II (các tổ 16, 17, 
18, 20) 200,000   

25 Đất khu dân cư thuộc các tổ của khu phố III 300,000   
26 Đồng Chằm Thu 500,000   
27 Đồng Cửa Rừng 500,000   
28 Đất khu đồi địa chất - khu Hương Trầm 500,000   
29 Đất khu vực Rừng Cấm - khu Hương Trầm 500,000   
30 Đất băng 3 - đường Trần Phú Dữu Lâu 500,000   
31 Đường từ nhà ông Tiến Tú đến nhà bà Thu khu I 1.000.000   

32 Đường từ chợ Dầu (giáp đường Trần Phú) đến đồi 
Sau Sau 700,000   

33 Đường trong khu tái định cư Trung tâm thể thao 500,000   
34 Khu đồi Rừng Làng (khu Quế Trạo) 300,000

35 
Đường từ đình Hương Trầm đến nhà ông Hân (tách 
đường từ đình Hương Trầm đi Hoà Phong (Nông 
Trang) 

500,000   

36 
Đường  từ  nhà  ông Hân đến giáp phường Nông 
Trang (Đường từ đình Hương Trầm đi Hoà Phong 
(Nông Trang)  

700,000   

37 Đoạn từ đường Trần Phú - bà Phụng (Tổ 22 khu III) 400,000   
38 Đoạn từ đê sông Lô (khu II ) - ông Lợi Quế Trạo 300,000   
39 Đường Lê Đồng (từ NM đóng tàu - đê Mai Thọ) 500,000   
40 Đường bao quanh tổ 6 khu Bảo Đà 350,000   
41 Khu vực nhà vườn đồi Ong Vang 2.000.000   
42 Đất xóm Hóc Tha (tổ 3B - khu Hương Trầm) 500,000   
43 Đất đồng Đè Sòi, Cây Nhãn, Hưng Vạn 500,000   



 
44 Đất tổ 19 khu phố II 250,000   
45 Đường từ nhà Tường (tổ 4a) đến nhà ông Sáu 300,000   

46 Đường từ nhà ông Hùng tổ 6 đến cống Gò Gianh 
(giáp đường Hoà Phong kéo dài) 500,000   

47 Đất trong khu gia đình Đoàn nghệ thuật Chèo Phú 
Thọ 300,000   

48 Đường Đồng Lạc Ngàn giáp phường Tân Dân 500,000   
49 Băng 1 đường Nguyễn Du mới 3.500.000   
50 Băng 2 đường Nguyễn Du mới 2.500.000   
51 Băng 1 đường Hòa Phong kéo dài 3.600.000   
52 Băng 2 đường Hòa Phong kéo dài 2.000.000   

53 Đất trong khu dân cư đồi Ong Vang giáp trường THPT 
Dân Lập Việt Trì 500,000   

III 
Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông 
thôn và tại đô thị được tính bằng 80% giá đất ở 
cùng vị trí liền kề của khu vực. 

  

IV 
Giá của các loại đất khác còn lại ngoài các loại đất 
đã nêu trên, mức giá được tính bằng giá đất ở 
cùng vị trí liền kề của khu vực. 

 
  

   
 Tổng số xã, phường là 23, trong đó:   
 1. Phường (10):   

 
Gia Cẩm; Tiên Cát; Nông Trang; Thanh Miếu; Bến Gót; Bạch Hạc; Dữu 
Lâu; Vân Cơ; Tân Dân; Thọ Sơn.

 2. Xã đồng bằng (8):   

 

Sông Lô; Trưng Vương; Vân Phú; 
Thuỵ Vân; Phượng Lâu; Minh 
Phương; Minh Nông; Tân Đức.  

 3. Xã trung du (1):   
  Hùng Lô   
 4. Xã miền núi (4):   
 Hy Cương, Chu Hoá, Thanh Đình, Kim Đức.   
    

 
 
 



 
 

b¶ng gi¸ ®Êt phi n«ng nghiÖp huyÖn yªn lËp n¨m 2010 
§VT: §ång/m2

STT diÔn gi¶i 
 Gi¸ 
2010  

 Ghi 
chó  

I  §Êt ë t¹i  n«ng th«n     
A §êng tØnh lé 321      
1  X· Hng Long     
  §Êt tõ cæng trêng THPT Yªn LËp ®Õn cæng nhμ «ng Nhì 

         
220,000    

  §Êt tõ cæng nhμ «ng Nhì ®Õn hÕt ng· ba T©n H¬ng 
         
300,000    

  §Êt tõ ng·  3 T©n H¬ng ®Õn  trμn §ång Bμnh          
170,000    

  §Êt däc c¸c tuyÕn ®êng th«n xãm thuéc khu TT x·  
           
40,000    

   §Êt ë cßn l¹i c¸c khu vùc kh¸c trong x·. 
           
30,000    

2  X· Xu©n Thuû     
  §Êt  Khu trung t©m x· (Lèi rÏ vμo ®êng bª t«ng xãm 4 

®Õn hÕt trêng THCS) 
         
270,000    

  
§Êt  Tõ Bưu ®iÖn VH x· ®Õn hé «ng Hïng khu 4 

         
250,000    

  §Êt  Tõ hé «ng Hoμn khu 4 ®Õn «ng Tr¸ng khu 2 
         
270,000    

  §Êt  Tõ cèng d©u ®Õn hÕt Ao Than khu 1 
         
170,000    

  §Êt  Tõ hé «ng Dìng khu 8 ®Õn hÕt dèc  §en 
         
150,000    

  §Êt hai bªn ven ®êng vμnh ®ai 
         
100,000    

  §Êt tõ hé «ng XuÊt ®Õn Tr¹m ®iÖn          
100,000    

  §Êt däc c¸c tuyÕn ®êng th«n xãm thuéc khu TT x·  
           
50,000    

   §Êt ë cßn l¹i c¸c khu vùc kh¸c trong x·. 
           
20,000    

3  X· Xu©n Viªn     
  §Êt Khu trung t©m x· ( Tõ gi¸p trêng THCS Xu©n Viªn 

®Õn hÕt nhμ «ng Huy cò) 
         
270,000    

  §Êt tõ trêng THCS Xu©n Viªn ®Õn gi÷a hÕt dèc ®Êt §en 
         
170,000    

  §Êt tõ nhμ «ng Huy cò ®Õn §Ëp S¸ch          
170,000    

  §Êt tõ §Ëp S¸ch ®Õn ®Çu cÇu Ngßi Giμnh 
         
200,000    



 
  §Êt hai bªn ®êng trôc c¸c xãm: §ång Xu©n, Qu¶ng §«ng, 

QuyÕt TiÕn, V¶i §¹ng vμ ®Êt chî x· 
           
50,000    

  §Êt khu d©n c cßn l¹i cña x· 
           
30,000    

4 X· Xu©n An   
  §Êt khu trung t©m x· (Tõ nhμ bμ Thùc ®Õn nhμ «ng S¬n)          

250,000    
  §Êt tõ nhμ bμ Thùc ®Õn ®Çu cÇu ngßi Giμnh          

200,000    
  §Êt tõ nhμ «ng S¬n ®Õn nhμ «ng Vô 

         
200,000    

  §Êt däc c¸c tuyÕn ®êng th«n xãm thuéc khu TT x· vμ ®Êt 
chî x· 

           
50,000    

   §Êt ë cßn l¹i c¸c khu vùc kh¸c trong x·. 
           
30,000    

5  X· LƯ¬ng S¬n     
  §Êt khu trung t©m x· hai bªn ®ưêng TL 321 (Tõ nhμ «ng 

HiÖu ®Õn CÇu A) 
         
300,000    

  §Êt cßn l¹i hai bªn ®êng tØnh lé 321 
         
150,000    

  §Êt däc c¸c tuyÕn ®êng th«n xãm thuéc khu TT vμ chî x·  
         
100,000    

  §Êt khu d©n c cßn l¹i cña x· 
           
50,000    

6  X· Mü LƯ¬ng     
  §Êt khu trung t©m x· (Tõ trμn ngßi ThiÓu ®Õn nhμ «ng 

ThuËn) 
         
200,000    

  §Êt hai bªn ®êng cßn l¹i däc §êng 321          
100,000    

  §Êt c¸c khu vùc cßn l¹i däc ®êng th«n xãm khu trung t©m 
vμ chî x· 

           
50,000    

  §Êt khu vùc cßn l¹i 
           
30,000    

7  X· Mü Lung     
  §Êt hai bªn ®êng c¸ch tríc chî Mü Lung 100m           

200,000    
  §Êt hai bªn ®êng tØnh lé 321 tõ c¸ch Chî x· 100m ®Õn 

nhμ bμ Hïng SÇm 
         
150,000    

  §Êt hai bªn ®êng tØnh lé 321 tõ c¸ch Chî x· 100m ®Õn 
cÇu Ngßi Lao 

         
150,000    

  §Êt khu vùc cßn l¹i däc ®êng tØnh lé 321 
         
100,000    

  §Êt däc c¸c tuyÕn ®êng th«n xãm thuéc khu TT x· vμ ®Êt 
chî x· 

           
50,000    

  §Êt khu vùc d©n c cßn l¹i 
           
30,000    

  §Êt däc ch©n nói khu 1a, 1b, khu Xu©n Th¾ng, khu 8, khu            



 
9 20,000  

  §êng tØnh  lé 313 D     
1  X· Ngäc LËp     
  §Êt hai bªn ®êng tØnh lé 313 (Tõ cÇu gèc G¹o ®Õn lèi rÏ 

§μi tëng niÖm 
         
300,000    

  §Êt cßn l¹i däc ®êng tØnh lé 313 
         
150,000    

  §Êt däc c¸c tuyÕn ®êng th«n xãm thuéc khu TT x· vμ ®Êt 
chî x· 

           
50,000    

  §Êt c¸c khu vùc cßn l¹i 
           
30,000  

2  X· Phóc Kh¸nh     
  §Êt hai bªn ®êng tØnh lé 313 (Tõ Xëng chÌ «ng Quang 

®Õn cæng trêng THCS Phóc Kh¸nh)  
         
250,000    

  §Êt hai bªn ®êng tØnh lé 313 (Tõ trêng THCS Phóc Kh¸nh 
®Õn nhμ «ng Phóc xãm §×nh) 

         
150,000    

  §Êt hai bªn ®êng tØnh lé 313 (Tõ nhμ «ng Phóc xãm §×nh 
®Õn nhμ «ng Thä  xãm HÇm) 

         
100,000  

  §Êt däc c¸c tuyÕn ®êng th«n xãm thuéc khu TT x· vμ ®Êt 
chî x· 

           
50,000    

  §Êt däc tuyÕn ®êng Quèc phßng ( Trung t©m c¸c khu d©n 
c ) 

           
40,000    

  §Êt khu vùc cßn l¹i 
           
30,000    

3  X· §ång ThÞnh     
  §Êt hai bªn ®êng 313 (Tõ cæng qu¸n H¶i ®Õn gi¸p nhμ 

«ng Vîng thÞ trÊn) 
         
500,000    

  §Êt hai bªn ®êng 313 (Tõ gi¸p thÞ trÊn Yªn LËp ®Õn CÇu 
NghÌ) 

         
300,000    

  §Êt khu vùc cßn l¹i däc hai bªn ®êng tØnh lé 313          
150,000    

  §Êt däc c¸c tuyÕn ®êng th«n xãm thuéc khu TT x·  
           
50,000    

  §Êt c¸c khu d©n c cßn l¹i kh¸c 
           
30,000    

  §êng tØnh  330      
1  X· §ång L¹c   
  §Êt hai bªn ®êng tØnh lé 313D (Tõ nhμ «ng ThÞnh ®Õn §μi 

tëng niÖm) 
         
200,000    

  §Êt hai bªn ®êng tØnh lé 313 D cßn l¹i vμ ®Êt chî x· 
         
100,000    

  §Êt hai bªn ®êng rÏ tõ  TL 313D ®i trêng TH            
50,000    

  §Êt hai bªn ®êng tõ UBND x· ®i khu Minh T©n 
           
30,000    

  §Êt hai bªn ®êng tõ  UBND x· ®i khu D©n Thanh 
           
50,000    



 
  §Êt c¸c khu d©n c cßn l¹i kh¸c 

           
30,000    

2  X· Minh Hoμ     
  §Êt hai bªn ®êng TL 313D (Tõ trμn §ång Guèc ®Õn hÕt 

nhμ «ng Lý) 
         
250,000    

  §Êt hai bªn ®êng TL 313D (Tõ  trμn §ång Guèc ®Õn 
Tr¹m ®iÖn sè 1) 

         
150,000    

  §Êt hai bªn ®êng TL 313D (Tõ nhμ «ng Lý ®Õn nhμ «ng 
Söu) 

         
150,000  

  §Êt hai bªn ®êng TL 313D cßn l¹i 
         
100,000    

  §Êt khu vùc trung t©m  kh¸c 
           
30,000    

  §Êt khu d©n c  cßn l¹i 
           
30,000    

3  X· Ngäc §ång   
  §Êt hai bªn ®êng TL 313D (Tõ ng· ba Ngäc §ång ®Õn 

cÇu Gèc sèng) 
         
200,000    

  §Êt hai bªn ®êng TL 313D khu vùc cßn l¹i  
         
100,000    

  §Êt däc c¸c tuyÕn ®êng th«n xãm thuéc khu TT x· vμ ®Êt 
chî x· 

           
40,000    

  
§Êt khu d©n c  cßn l¹i 

           
30,000    

  §êng tØnh 321C  (LƯ¬ng S¬n- PhƯ¬ng X¸)     
  §Êt hai bªn ®êng TL 321C (Tõ bu ®iÖn L¬ng S¬n ®Õn cÇu 

Ng· 2 L¬ng S¬n) 
         
250,000    

  Khu vùc cßn l¹i hai bªn §êng tØnh  lé 321C          
150,000    

  §Êt däc ®Ưêng tØnh lé 321B     
1  X· Trung S¬n     
  §Êt hai bªn ®ưêng (Tõ  xãm Nai ®Õn nhμ «ng PhËn xãm 

C¶) 
         
150,000    

  §Êt hai bªn ®ưêng (Tõ  nhμ «ng PhËn xãm C¶ ®i xãm 
Dïng) 

         
100,000    

  §Êt hai bªn ®ưêng (Tõ  nhμ «ng PhËn xãm C¶ ®i xãm 
Ngät) 

         
100,000    

  §Êt hai bªn ®ưêng (Tõ  nhμ «ng PhËn xãm C¶ ®i xãm 
DÝch) 

           
50,000    

  
§Êt hai bªn ®ưêng tõ xãm Dïng ®i S¸u khe 

           
20,000  

  
§Êt khu d©n cư  cßn l¹i 

           
20,000    

  ®êng huyÖn lé     
1  X· ThƯîng Long     
  §Êt hai bªn ®êng huyÖn (Tõ lèi rÏ xãm §¾ng ®Õn lèi rÏ 

vμo nhμ «ng Kim Sμn xãm §ång Chung 
         
200,000    



 
  §Êt khu vùc cßn l¹i hai bªn ®êng huyÖn 

         
100,000    

  
§Êt däc c¸c tuyÕn ®êng th«n xãm thuéc khu TT x·  

           
80,000  

  
§Êt khu vùc gi¸p ranh Hå ly gåm xãm Mãc, xãm ThiÒu 

           
50,000    

  
§Êt hai bªn ®êng tõ xãm §¾ng ®i Phóc Kh¸nh  

           
50,000    

  
§Êt khu d©n cư  cßn l¹i 

           
30,000    

2  X· Nga Hoμng.     
  §Êt hai bªn ®êng tõ nhμ «ng Toμn ( UyÓn ) ®Õn hÕt nhμ 

«ng H¶i khu 4 
         
150,000    

  §Êt hai bªn ®êng tõ nhμ «ng  H¶i khu 4 ®Õn hÕt trêng 
THCS Nga Hoμng 

         
150,000    

  
§Êt däc c¸c tuyÕn ®êng th«n xãm thuéc khu TT x·  

           
50,000    

  
§Êt khu d©n c  cßn l¹i 

           
20,000    

3  X· Hng Long     
  

§Êt tõ ng· ba T©n Hư¬ng ®Õn ngßi ThiÖn 
         
140,000    

  §Êt tõ ng· ba XÝ nghiÖp chÌ ®Õn cæng nhμ bμ Xa 
         
130,000    

4  X· §ång L¹c     
  §Êt hai bªn ®êng rÏ tõ  TL 313D ®i Ch¬ng X¸ ( CÈm Khª 

) 
         
100,000    

  §Êt hai bªn ®êng rÏ tõ  TL 313D ®i H¬ng Lung ( CÈm 
Khª ) 

           
50,000    

  ®Êt ë t¹i  ®« thÞ     
II §Êt hai bªn §ưêng tØnh 313 (tõ ng· ba h¹t 8 giao 

th«ng ®i CÈm Khª)     
1 §Êt tõ ng· ba h¹t 8 giao th«ng ®Õn hÕt Trung t©m gi¸o 

dôc thêng xuyªn 
         
500,000    

  §Êt tõ gi¸p Trung t©m gi¸o dôc thêng xuyªn ®Õn hÕt bưu 
®iÖn 

         
600,000    

  §Êt tõ gi¸p  Bu ®iÖn ®Õn lèi rÏ vμo  c«ng ty cæ phÇn vμ 
dÞch vô ®« thÞ 

         
800,000    

  §Êt tõ lèi rÏ vμo c«ng ty cæ  phÇn vμ dÞch vô ®« thÞ ®Õn 
hÕt ng· 3 bÕn xe 

      
1,100,000   

  §Êt tõ gi¸p ng· 3 bÕn xe ®Õn ®Ønh dèc thuû ®iÖn cò          
700,000    

  §Êt tõ gi¸p ®Ønh dèc thuû ®iÖn cò ®Õn ng· 3 ®êng rÏ ®êng 
tØnh 313D 

         
200,000    

  
Khu vùc cßn l¹i däc ®êng tØnh 313D 

         
180,000    

  §Êt däc hai bªn ®êng tØnh lé 330 tõ nhμ «ng S¸ng Nh¹n          



 
®Õn nhμ bμ Ninh 180,000  

  §Êt cßn l¹i ®êng tØnh lé 313D 
         
150,000    

2 §Êt hai bªn ®êng tØnh lé 321 (Ng· 3 bÕn xe ®i Mü Lung)   
  §Êt tõ gi¸p ng· 3 bÕn xe ®Õn hÕt thæ c bμ ChÊt khu chïa 

11  
         
600,000    

  §Êt tõ gi¸p thæ c bμ ChÊt ®Õn hÕt thæ c bμ Sao khu chïa 11          
400,000    

  §Êt tõ  gi¸p thæ c bμ  Sao  khu chïa 11 ®Õn cæng trêng 
THPT Yªn LËp 

         
300,000    

3 §Êt hai bªn ®êng vμnh ®ai chî thÞ trÊn   
  §Êt tõ ng· 3 cæng chî ®Õn lèi rÏ vμo nhμ «ng VÞ khu T©n 

An 3 
         
800,000    

  §Êt tõ gi¸p lèi rÏ vμo nhμ «ng VÞ T©n An 3 ®Õn H¹t 8 giao 
th«ng 

         
600,000  

4 §Êt hai bªn ®êng huyÖn tõ c«ng an huyÖn ®i Thîng 
Long     

  §Êt tõ ng· 3 c«ng an ®Õn hÕt ao c¸ B¸c Hå  khu Trung 
ng·i 5 

         
600,000    

  §Êt tõ gi¸p ao c¸ B¸c Hå ®Õn hÕt nhμ bμ ThÕ khu Trung 
ng·i 5 

         
350,000    

  §Êt tõ gi¸p nhμ bμ ThÕ ®Õn hÕt nhμ «ng ThuËt khu §ång 
C¹n 8 

         
300,000    

  §Êt tõ gi¸p nhμ «ng ThuËt ®Õn hÕt ranh giíi thÞ trÊn Yªn 
LËp 

         
250,000    

  §Êt hai bªn ®êng tõ ng· ba bu ®iÖn ®Õn hÕt trêng mÇm 
non huyÖn 

         
400,000    

5 §Êt hai bªn ®êng ng· ba bÕn S¬n 16 ®Õn Trμn ThiÖn 
         
100,000    

6 §Êt hai bªn ®êng liªn th«n xãm qua c¸c khu hμnh 
chÝnh:     

7 §Êt tõ nhμ «ng Khoa ®Õn hÕt nhμ «ng Qu©n khu T©n 
An 1 

         
150,000    

  §Êt tõ gi¸p nhμ «ng Qu©n ®Õn hÕt nhμ «ng Vinh khu T©n 
An 1 

         
100,000    

  
§Êt c¸c vÞ trÝ cßn l¹i khu T©n An 1,2,3,4 

           
50,000    

  
§Êt c¸c khu d©n c cßn  l¹i thuéc thÞ trÊn Yªn LËp 

           
40,000    

8 C¸c khu ®Êt t¸i ®Þnh c ®· x©y dùng h¹ tÇng thuéc c¸c 
x·, thÞ trÊn trªn ®Þa bμn huyÖn

         
150,000  

III §Êt S¶n xuÊt, Kinh doanh phi n«ng nghiÖp t¹i N«ng 
th«n vμ t¹i §« thÞ ®îc tÝnh b»ng 80% gi¸ ®Êt ë cïng vÞ 
trÝ liÒn kÒ cña khu vùc.     

IV 
Gi¸ cña c¸c lo¹i ®Êt kh¸c cßn l¹i ngoμi c¸c lo¹i ®Êt ®· 
nªu trªn, møc gi¸ ®îc tÝnh b»ng gi¸ ®Êt ë cïng vÞ trÝ 
liÒn kÒ cña khu vùc.     

     



 
 Tổng số xã, thị trấn là 17, trong đó:   
 1. ThÞ trÊn (01): ThÞ TrÊn Yªn LËp   
 2. X· MiÒn nói  (14): Mü Lung, Mü L¬ng, L¬ng S¬n, Xu©n An, Xu©n Viªn, 

Xu©n Thuû, Thîng Long, Hng Long, §ång ThÞnh, Phóc Kh¸nh, Ngäc LËp, Ngäc 
§ång, Minh Hoμ, §ång L¹c.

 3. X· vïng cao (02): Nga Hoμng, Trung S¬n  

 



 
 

b¶ng gi¸ ®Êt phi n«ng nghiÖp huyÖn cÈm khª n¨m 2010 
    §VT: ®ång/m2

TT DiÔn gi¶i Gi¸ 2010 Ghi 
chó 

I §Êt ë t¹i n«ng th«n     
1 §Êt ven ®ưêng QL 32C     

1.1 §èi víi ®Êt khu phè x· Ph¬ng X¸ vμ x· Phó L¹c ®Êt 
thuéc ven QL32C 500.000   

1.2 §èi víi x· HiÒn §a vμ x· C¸t Trï ®Êt thuéc ven ®ưêng 
QLé32C 

400.000   

1.3 §èi víi x· Sai Nga  ®Êt thuéc hai bªn  ®ưêng QLé 32C 400.000   
1.4 §Êt ao hå b¸m theo ®êng quèc lé 32C cña x· Phư¬ng X¸ 300.000   
1.5 §Êt 2 mÆt ®ưêng QL 32C cña c¸c x· : Phó L¹c gi¸p Yªn 

TËp, §iªu Lư¬ng tõ gi¸p x· c¸t Trï qua §ång L¬ng ®Õn 
s«ng Bøa 

300.000   

1.6 §Êt däc theo ®ưêng QL 32C cña c¸c x·: Phïng X¸; S¬n 
Nga: TuyLéc; Phó Khª; Yªn TËp; T×nh C¬ng; HiÒn §a 
(gi¸p T×nh C¬ng) 

300.000   

1.7 §Êt ao hå, thïng ®μo ven ®ưêng 32C cña x· Tuy Léc vμ 
T×nh C¬ng 

200.000   

2 §Êt Ven ®ưêng tØnh lé 313 tõ TT S«ng Thao ®i Yªn 
LËp     

2.1 §Êt ven ®ưêng TL313 thuéc x· Thanh Nga  200.000   
2.2 §Êt ven ®ưêng 313 thuéc x· S¬n t×nh, H¬ng Lung 200.000   
3 §Êt ven ®ưêng tØnh lé 321C tõ x· Ph¬ng X¸ ®i L¬ng 

S¬n     

3.1 §Êt däc ®ưêng 321C thuéc x· §ång Cam 350.000   
3.2 C¸c vÞ trÝ cßn l¹i däc theo tuyÕn 100.000   
4 §Êt ven ®ưêng tØnh lé 313C tõ §ång L¬ng ®i H¬ng 

Lung     

4.1 §o¹n tõ ng· ba chî vùc ®Õn ng· ba kho g¹o cò thuéc x· 
§ång Lư¬ng 

250.000   

4.2 Ng· ba XÝ nghiÖp dÞch vô chÌ V¹n Th¾ng 150.000   
4.3 C¸c vÞ trÝ cßn l¹i däc tuyÕn 100.000   
5 §Êt ven ®ưêng tØnh lé 313B cò tõ ng· 3 x· H¬ng 

Lung ®i V¨n B¸n     

5.1 Tõ ng· ba Hư¬ng Lung (®êng 313B cò) ®Õn hÕt ®Êt x· 
H¬ng Lung 

150.000   

5.2 §o¹n thuéc x· S¬n T×nh, CÊp DÉn 90.000   
5.3 §o¹n tõ ng· ba trung t©m x· CÊp DÉn ®Õn tr¹m Y tÕ x· 

V¨n B¸n 80.000   

6 §Êt ven c¸c tuyÕn ®ưêng huyÖn lé, ®ưêng liªn x·     
6.1 §Êt hai bªn ®ưêng rÆng nh·n thuéc x· Sai Nga     
     -  §o¹n tõ ng· ba sau nhμ «ng Mü Ngμ qua UBND x· 200.000   



 
®Õn nghĩa trang liÖt sü 

     - C¸c vÞ trÝ cßn l¹i cña ®ưêng rÆng nh·n ®Õn hÕt ®Êt Sai 
Nga 

150.000   

6.2 §Êt hai bªn ®ưêng ®ª quai thuéc x· C¸t Trï 200.000   
6.3 §Êt 2 bªn ®ưêng 98 (cò) tõ Phó L¹c ®Õn H¬ng Lung      
       - §o¹n tõ QL 32C (theo ®êng 98 cò) ®Õn ng· ba Yªn 

TËp 
200.000   

       - Trung t©m x· T¹ X¨ vμ ng· ba ®ưêng 98 cò gÆp tØnh 
lé 313C  

150.000   

       - C¸c vÞ trÝ cßn l¹i trªn tuyÕn 80.000   
6.4 §Êt 2 bªn ®ưêng huyÖn lé tõ X¬ng ThÞnh ®i §ång Cam     
      - §o¹n thuéc ®Þa phËn x· §ång Cam 300.000   
      - C¸c vÞ trÝ cßn l¹i däc tuyÕn (trõ ®Êt thuéc trung t©m 

c¸c x·) 
100.000   

6.5 §Êt 2 bªn ®ưêng huyÖn lé tõ Tuy Léc ®i Ng« X¸, Phîng 
Vü (trõ ®Êt trung t©m cña c¸c x·) 

100.000   

6.6 §Êt hai bªn ®êng §ång Cam ®i Thuþ LiÔu, Ng« X¸, Ph-
îng Vü (trõ ®Êt trung t©m cña c¸c x·) 100.000   

6.7 §Êt hai bªn ®ưêng huyÖn lé tõ: HiÒn §a ®i V¨n Khóc:     
      - §o¹n tõ gi¸p QL 32C ®Õn trưêng cÊp 3 HiÒn §a 350.000   
      - C¸c vÞ trÝ kh¸c cßn l¹i däc theo tuyÕn 100.000   

6.8 §êng tõ ng· ba bu ®iÖn Phó L¹c ®i Ch¬ng X¸:     
      - §o¹n tõ Bu ®iÖn Phó L¹c ®Õn nghÜa trang Phó L¹c 200.000   
      - C¸c vÞ trÝ cßn l¹i 100.000   

6.9 §Êt däc theo ®ưêng liªn x· thuéc ®Þa phËn x· Phó Khª:     
      - §o¹n gi¸p QL 32C (ng· ba ch©n dèc Me) ®Õn nhμ 

«ng TÜnh vμ ®Çu trªn ®o¹n tõ gi¸p thÞ trÊn S«ng Thao ®Õn 
nhμ «ng Sμnh 

250.000   

      - §o¹n tõ nhμ «ng Sμnh qua UBND x· Phó Khª ®Õn 
nhμ «ng TÜnh 

150.000   

7 §Êt ven c¸c tuyÕn ®ưêng liªn th«n, liªn xãm     
7.1 §ưêng liªn th«n x· Phư¬ng X¸ 150.000   
7.2 §ưêng liªn th«n, liªn xãm cña c¸c x·: Sai Nga; HiÒn 

§a; C¸t Trï 
150.000   

7.3 §ưêng nhùa míi tõ TL313 ®Õn TL313B thuéc x· S¬n 
T×nh 

100.000   

7.4 §ưêng tõ QL32C ®Õn UBND x· §iªu Lư¬ng (trõ ®Êt 
trung t©m x· vμ ven QL32C) 

70.000   

7.5 §ưêng tõ ®ª Ng« X¸ ®i Tiªn L¬ng, L¬ng S¬n (trõ ®Êt 
trung t©m x·) 

70.000   

7.6 §ưêng liªn th«n, liªn xãm cña c¸c x· cßn l¹i (trõ TT 
S«ng Thao) 

60.000   

8 §Êt thuéc trung t©m c¸c x· (trõ TT S«ng Thao)     
8.1 T¹i trung t©m x· Phư¬ng X¸ 550.000   
8.2 T¹i trung t©m x· Tuy Léc 400.000   
8.3 T¹i trung t©m x· : HiÒn §a; C¸t Trï; Sai Nga 300.000   



 
8.4 T¹i trung t©m c¸c x·: §ång Cam; Ng« X¸; Phîng Vü; 

Tam S¬n; Thuþ LiÔu; V¨n B¸n; Tïng Khª; CÊp DÉn; X-
¬ng ThÞnh; T¹ X¸; Ch¬ng X¸;Yªn Dìng; §ång L¬ng; 
Phó L¹c; S¬n T×nh; H¬ng Lung; V¨n Khóc;S¬n Nga; 
Phïng X¸; Yªn TËp; T×nh C¬ng; 

200.000   

8.5 T¹i c¸c trung t©m x· Phó Khª 150.000   
8.6 T¹i trung t©m c¸c x·: Tiªn L¬ng; Thanh Nga; §iªu L¬ng 150.000   
9 §Êt ®åi gß giao th«ng kh«ng thuËn tiÖn cña tÊt c¶ c¸c 

x· trªn ®Þa bμn huyÖn  
(trõ thÞ trÊn S«ng Thao) 

40.000   

        
II ®Êt ë t¹i ®« thÞ     

1 §êng QL32C tõ ng· t thÞ trÊn ®i bÕn phμ T×nh C¬ng 
®Õn hÕt ®Þa phËn thÞ trÊn     

1.1 §o¹n tõ ng· t thÞ trÊn ®Õn hÕt nhμ «ng Ph¬ng C¶nh. VÞ trÝ 
hai mÆt tiÒn 1.400.000   

     - Ngâ tõ gi¸p nhμ «ng Ph¬ng C¶nh ®Õn hÕt nhμ «ng 
Long Thoa 

400.000   

1.2 §o¹n tõ gi¸p nhμ «ng Ph¬ng C¶nh ®Õn ngâ rÏ vμo §«ng 
Y cò. VÞ trÝ hai mÆt tiÒn 

1.200.000   

     - Ngâ vμo b¨ng hai cña khu §«ng Y (cò) ®Õn hÕt nhμ 
«ng Th¨ng 

300.000   

     - Ngâ tõ sau nhμ «ng Dô ®Õn hÕt ®Êt nhμ «ng Trμ 300.000   
     - Ngâ tõ sau nhμ v¨n ho¸ khu 7 ®Õn hÕt nhμ bμ Tý. Ngâ 

sau nhμ Dung  
QuÕ ®Õn hÕt nhμ «ng LiÔu. Ngâ sau nhμ thuèc «ng Th¹ch 
®Õn nhμ 
«ng Huy. Ngâ sau nhμ «ng Thêng ®Õn hÕt nhμ «ng TrÇu 

250.000 

  

     - Ngâ tõ sau BHXH ®Õn hÕt nhμ Hïng Ng©n 350.000   
     - Ngâ tõ sau nhμ Hïng Ng©n ®Õn hÕt ao T¬ 300.000   
     - Ngâ sau nhμ «ng ThuËn Th¾ng ®Õn hÕt nhμ «ng Trêng 

+ bμ M¹c. Ngâ sau C¬ Nga ®Õn hÕt nhμ «ng ChÕ. Ngâ 
sau nhμ «ng T©n §iÒu ®Õn hÕt nhμ «ng Cêng. Ngâ sau 
nhμ «ng Nh©n HËu ®Õn hÕt ng· ba ®i B×nh Phó 

200.000 

  

     - Ngâ sau H¹t KiÓm L©m ®Õn hÕt ng· ba nhμ «ng S¸u 
H¼n + «ng Nga Liªn 

350.000   

     - Ngâ tõ gi¸p nhμ «ng Nga Liªn ®Õn hÐt nhμ «ng Xoay 300.000   
1.3 §o¹n tõ gi¸p ngâ rÏ vμo §«ng Y cò ®Õn hÕt nhμ «ng T©m 

Thªm vμ nhμ «ng ThuyÕt. VÞ trÝ hai mÆt tiÒn 
1.000.000   

1.4  §o¹n tõ nhμ «ng T©m Thªm ®Õn ®Çu dèc nghÜa trang vμ 
hÕt ®Êt nhμ «ng HiÓu. VÞ trÝ hai mÆt tiÒn 800.000   

1.5 §o¹n tõ nhμ «ng HiÓu ®Õn hÕt ®Êt thÞ trÊn. VÞ trÝ hai mÆt 
tiÒn 

550.000   

2 §êng QL32C tõ ng· t thÞ trÊn ®i Sai Nga ®Õn hÕt ®Þa 
phËn thÞ trÊn     

2.1 §o¹n tõ ng· t thÞ trÊn ®Õn nhμ «ng ViÖt Lîi vμ GiÕng 
C©u, VÞ trÝ hai mÆt tiÒn 

1.400.000   



 
2.2 §o¹n tõ sau nhμ «ng ViÖt Lîi vμ GiÕng C©u ®Õn hÕt chïa 

Linh Quang. VÞ trÝ hai mÆt tiÒn 
1.200.000   

2.3 §o¹n tõ sau chïa Linh Quang ®Õn hÕt ®Êt CTTNHH C-
¬ng LÜnh. VÞ trÝ hai mÆt tiÒn 

1.000.000   

  Ngâ tõ sau chïa Linh Quang ®i Móc M¶ ®Õn hÕt nhμ «ng 
ChiÕn + «ng Hoμn 250.000   

  Ngâ tõ nhμ «ng Ninh + bμ Thä + «ng H¶i §îc ®Õn hÕt 
nhμ Chøc HiÒn 

300.000   

2.4 §o¹n tõ sau nhμ «ng Thuú Hoμ ®Õn hÕt nhμ «ng Hå + 
Thanh Thä. VÞ trÝ hai mÆt tiÒn 

900.000   

2.5 §o¹n tõ sau nhμ «ng Hå ®Õn hÕt nhμ «ng Ninh + «ng 
Quang LiÖu. VÞ trÝ hai mÆt tiÒn 

700.000   

2.6 §o¹n tõ sau nhμ «ng Ninh + «ng H¶i ®Õn hÕt ®Êt thÞ trÊn. 
VÞ trÝ hai mÆt tiÒn 550.000   

2.7 §o¹n theo ®êng 24 cò tõ sau nhμ «ng Thuú Hoμ + TiÕn 
T©n ®Õn hÕt ®Êt thÞ trÊn. VÞ trÝ hai mÆt tiÒn 

300.000   

3 §êng TL313 tõ ng· t thÞ trÊn ®i Yªn LËp ®Õn hÕt ®Þa 
phËn thÞ trÊn     

3.1 §o¹n tõ ng· t ®Õn hÕt ®Êt nhμ H¶o TuyÕt + Thuû §μo. VÞ 
trÝ hai mÆt tiÒn 

1.400.000   

3.2 §o¹n tõ sau nhμ H¶o TuyÕt + Thuû §¶o ®Õn hÕt nhμ 
Ng©n S¾c (®êng rÏ ®i Thanh Nga) 

1.200.000   

     - Ngâ vμo b¨ng 2 chî cò, tõ nhμ «ng Thîc H»ng ®Õn 
nhμ «ng T©m Tþ 400.000   

     - Ngâ sau cöa hμng VLXD Thi Dô ®Õn nhμ «ng TiÕn 
C¶nh + TuyÕn NguyÖt. Ngâ sau nhμ H¶i ThiÕt ®Õn nhμ 

«ng Cêng Quý. Ngâ sau nhμ Ng©n S¾c ®Õn hÕt nhμ 
Quang To¶n. Ngâ sau nhμ Thanh H¬ng ®Õn hÕt nhμ T¸m 

TriÖu 

400.000 

  

     - Ngâ sau nhμ «ng TiÕn C¶nh + TuyÕn NguyÖt ®Õn hÕt 
nhμ H¶i §îc. Ngâ sau nhμ Thuû §μo ®Õn hÕt nhμ «ng 
Thμnh. Ngâ sau nhμ TuyÕt H¶o ®Õn hÕt nhμ bμ Nhung. 
Ngâ sau nhμ Gi¸p Tr¹m ®Õn hÕt nhμ Duy ViÖt. Ngâ sau 
nhμ T©m Thanh ®Õn hÕt nhμ §øc TiÕn 

350.000 

  

     - Ngâ sau nhμ S¬n H»ng ®Õn hÕt nhμ bμ Anh. Ngâ sau 
nhμ N¨m Vinh ®Õn hÕt nhμ «ng M¹nh vμ ngâ sau nhμ bμ 
§iÖp ®Õn hÕt nhμ bμ Nhung 

300.000 
  

3.3 §o¹n tõ nhμ Ng©n S¾c (ngâ rÏ ®i Thanh Nga) ®Õn hÕt ®Êt 
cña nhμ «ng ChiÕn vμ cæng trêng cÊp 2, hai mÆt tiÒn 

1.100.000   

     - Ngâ tõ cæng trêng cÊp 2 ®Õn hÕt nhμ «ng §oμn ¸nh 300.000   
3.4 §o¹n tõ cæng trêng cÊp 2 ®Õn hÕt nhμ H¶i Khanh vμ nhμ 

«ng H÷u. VÞ trÝ hai mÆt tiÒn  
900.000   

3.5 §o¹n tõ sau nhμ H¶i Khanh + «ng H÷u ®Õn hÕt ®Êt thÞ 
trÊn. VÞ trÝ hai mÆt tiÒn 550.000   

     - Ngâ vμo b¨ng 2 c¬ khÝ ®Õn gi¸p ®Êt cña «ng Quú 250.000   
4 §êng lμng nghÒ tõ ng· t thÞ trÊn ®i bÕn ®ß §ång Viªn 

sang ChÝ Chñ     

4.1 §o¹n tõ ng· t thÞ trÊn ®Õn hÕt chi nh¸nh ®iÖn S«ng Thao 1.300.000   



 
+ nhμ bμ B×nh. VÞ trÝ hai mÆt tiÒn

     - Ngâ vμo b¨ng hai UBND huyÖn + Ng©n hμng (Tõ nhμ 
«ng D ®Õn hÕt nhμ «ng Hoμng Ng©n) 

400.000   

4.2 §o¹n tõ gi¸p chi nh¸nh ®iÖn ®Õn cæng trêng MÇm Non 
Hoa Hång. VÞ trÝ hai mÆt tiÒn 

1.100.000   

     - Ngâ vμo b¨ng 2 tõ trêng mÇm non Hoa Hång ®Õn nhμ 
«ng Lu©n NghiÖp 400.000   

     - Ngâ tõ gi¸p nhμ «ng Lu©n NghiÖp ®Õn cæng trêng 
tiÓu häc 

300.000   

     - Ngâ tõ sau cæng trêng tiÓu häc ®Õn hÕt ®Êt nhμ bμ 
Thä + «ng LuyÕn, ngâ sau nhμ H¬ng Têng ®Õn hÕt nhμ 
Quang My + «ng Lôc, ngâ sau UBND thÞ trÊn ®Õn hÕt 

300.000 
  

      - Ngâ tõ nhμ «ng S¬n NguyÖt ®Õn gi¸p ®êng rÏ vμo 
b¨ng 2 UBND huyÖn 

300.000   

4.3 §o¹n tõ cæng trêng mÇm non Hoa Hång ®Õn hÕt ®Êt nhμ 
«ng T¸m Häc vμ «ng ThuËt DËu. VÞ trÝ hai mÆt tiÒn 1.000.000   

4.4 §o¹n tõ ®Êt nhμ «ng Léc vμ «ng QuyÒn ®Õn hÕt ®Êt nhμ 
«ng §¹t + «ng LuËt DiÖp (®o¹n dèc). VÞ trÝ hai mÆt tiÒn 

550.000   

4.5 §o¹n tõ nhμ «ng TiÕn HiÒn + ®êng rÏ tríc nhμ «ng §¹t 
®Õn hÕt ®Êt thÞ trÊn. VÞ trÝ hai mÆt tiÒn 

450.000   

5 §Êt hai bªn ®êng vμnh ®ai phÝa ®«ng thÞ trÊn S«ng 
Thao     

5.1 §o¹n hai ®Çu ®êng vμnh ®ai tiÕp gi¸p QL 32C vμ ng· t ®-
êng vμnh ®ai, ®êng ®i bÕn ®ß ChÝ Chñ; §o¹n tõ nhμ «ng 
KÕ + «ng Thμnh ®Õn hÕt nhμ «ng §Ých BÈy. §o¹n tõ ng· 
ba bμ Nga BÊm ®Õn hÕt nhμ «ng Síng Tý.  

550.000 

  

5.2 §o¹n tõ sau nhμ §Ých BÈy ®Õn hÕt ao Th©n. §o¹n tõ sau 
nhμ «ng Síng Tý ®Õn gi¸p cöa hμng X¨ng dÇu.  

300.000   

6 §Êt hai bªn ®êng nèi ®êng vμnh ®ai víi chî thÞ trÊn S«ng
Thao 

300.000   

7 §Êt däc theo 2 mÆt tiÒn tuyÕn ®ª H÷u Thao     
7.1 §o¹n tõ nhμ «ng Quang LiÖu ®Õn hÕt nhμ «ng Vinh TØnh 300.000   
7.2 §o¹n tõ gi¸p nhμ «ng Vinh TØnh ®Õn hÕt nhμ «ng Lu 

ThËp 
200.000   

8 §Êt theo ®êng liªn th«n, liªn xãm cßn l¹i 200.000   
9 §Êt lÌo lÎ kh«ng thuËn tiÖn giao th«ng cßn l¹i cña thÞ 

trÊn 
100.000   

III §Êt S¶n xuÊt, kinh doanh phi n«ng nghiÖp t¹i N«ng 
th«n vμ t¹i §« thÞ ®îc tÝnh b»ng 80% gi¸ ®Êt ë cïng 
vÞ trÝ liÒn kÒ cña khu vùc 

    

IV Gi¸ cña c¸c lo¹i ®Êt kh¸c cßn l¹i ngoμi c¸c lo¹i ®Êt ®· 
nªu trªn, møc gi¸ ®îc tÝnh b»ng ®Êt cïng vÞ trÝ liÒn kÒ 
cña khu vùc 

    

    
 Tổng số xã, thị trấn là 31, trong đó:   

 1. X· trung du (5): Ph¬ng X¸, §ång Cam, Sai Nga, 
HiÒn §a, C¸t Trï.   



 

 

2. X· miÒn nói (25): Tiªn L¬ng, Ng« X¸, Phîng Vü, Tam S¬n, Thuþ LiÔu, 
V¨n B¸n, Tïng Khª, CÊp DÉn, S¬n T×nh, X¬ng ThÞnh, H¬ng Lung, T¹ X¸, 
Ch¬ng  X¸, V¨n Khóc, Yªn Dìng, §iªu L¬ng, §ång L¬ng, S¬n Nga, Phïng 
X¸, Tuy Léc, Thanh Nga, Phó Khª, Yªn LËp, Phó L¹c, T×nh C¬ng . 

 3. Thị trấn (01): ThÞ trÊn S«ng Thao.   
    

 



 
 

B¶ng gi¸ ®Êt phi n«ng nghiÖp huyÖn thanh thuû n¨m 2010 
 §VT: ®ång/ m2

STT DiÔn gi¶i  Gi¸ 2010 Ghi 
chó 

I §Êt ë n«ng th«n     

A 
C¸c x· vïng trung du(gåm 4 x·: §ång LuËn, §oan H¹, 
B¶o Yªn, Xu©n Léc)    

  Khu vùc ®êng quy ho¹ch (Khu vùc ®Êt ®åi)     
1 C¸c trôc ®êng tõ 6m trë lªn         100,000 
2 C¸c trôc ®êng tõ 5m ®Õn díi 6m          90,000 
3 C¸c trôc ®êng tõ 3m ®Õn díi 5m          80,000 
 * Khu vùc ®êng quy ho¹ch (Khu vùc ®Êt b·i)     
1 C¸c trôc ®êng tõ 6m trë lªn          210,000   
2 C¸c trôc ®êng tõ 5m ®Õn díi 6m         190,000 
3 C¸c trôc ®êng tõ 3m ®Õn díi 5m       150,000   
  Khu vùc kh¸c     
1 §Êt vïng ven trung t©m vμ vïng ven tô ®iÓm kinh tÕ         110,000 
2 §Êt khu vùc d©n c cßn l¹i (Khu vùc ®Êt ®åi)           70,000 
3 §Êt khu vùc d©n c cßn l¹i (Khu vùc ®Êt b·i)   90,000
B C¸c x· vïng miÒn nói    

  

(Gåm : Tu Vò, YÕn Mao, Phîng Mao, Trung NghÜa, 
Trung ThÞnh, Hoμng X¸, S¬n Thuû, La Phï, T©n Ph-
¬ng, Th¹ch §ång, §μo X¸)    

  Khu vùc ®êng quy ho¹ch (Khu vùc ®Êt ®åi)    
1 C¸c trôc ®êng tõ 6m trë lªn         90,000 
2 C¸c trôc ®êng tõ 5m ®Õn díi 6m         70,000 
3 C¸c trôc ®êng tõ 3m ®Õn díi 5m         50,000 
 * Khu vùc ®êng quy ho¹ch (Khu vùc ®Êt b·i)   
1 C¸c trôc ®êng tõ 6m trë lªn       140,000   
2 C¸c trôc ®êng tõ 5m ®Õn díi 6m       110,000 
3 C¸c trôc ®êng tõ 3m ®Õn díi 5m         90,000 
  Khu vùc kh¸c    
1 §Êt vïng ven trung t©m vμ vïng ven tô ®iÓm kinh tÕ           80,000   
2 §Êt khu vùc d©n c cßn l¹i (Khu vùc ®Êt ®åi)          50,000 
3 §Êt khu vùc d©n c cßn l¹i (Khu vùc ®Êt b·i)           60,000 
C §Êt hai bªn ®êng tØnh lé 316:    

1 

 §Êt hai bªn ®êng tõ tiÕp gi¸p Hång §μ ®Õn c¸ch ®êng rÏ 
®i Thîng N«ng  
        400,000   

2 
§Êt hai bªn ®êng tõ c¸ch ®êng rÏ ®i Thîng N«ng 50m vμ 
qua ®êng rÏ ®i Thîng N«ng 50m.        450,000 

3 
§Êt hai bªn ®êng tõ c¸ch ®êng rÏ ®i Thîng N«ng 50m 
phÝa trªn ®Õn ®iÕm canh ®ª        400,000 



 

4 
§Êt hai bªn ®êng tõ gi¸p ®iÕm canh ®ª ®Õn hÕt ®Þa phËn x· 
Xu©n Léc        350,000   

5 

§Êt hai bªn ®êng ®o¹n gi¸p x· Xu©n Léc ®Õn cèng qua ®ª 
(®Ëp ®Çm sen)  
nhμ «ng Héi Th¹ch §ång        300,000 

6 

§Êt hai bªn ®êng ®o¹n tõ cèng qua ®ª nhμ «ng XuyÕn 
Th¹ch §ång ®Õn ®êng rÏ ®i bÕn §ång ãn (Nhμ «ng §iÓu) 
x· Th¹ch §ång       350,000 

7 

§Êt hai bªn ®êng ®o¹n tõ ®êng rÏ ®i BÕn §ång ãn (Nhμ 
«ng §iÓu) ®Õn hÕt ®Þa phËn x· Th¹ch §ång (gi¸p x· T©n 
Ph¬ng)        300,000 

8 

§Êt hai bªn ®êng thuéc ®Þa phËn x· T©n Ph¬ng tõ gi¸p x· 
Th¹ch §ång ®Õn ng· 3 Qu¸n «ng Chøc (§êng rÏ ®i §Ëp 
Sô T©n Ph¬ng)       350,000 

9 

§Êt hai bªn ®êng tõ Dèc ®êng TL 316 (Bμ Thôc khu 8 x· 
T©n Ph¬ng) rÏ ®êng TL 317 ®Õn cét mèc giíi hÕt ®Þa phËn 
x· T©n Ph¬ng (Ghμnh Dª)       250,000   

10 
§Êt hai bªn ®êng tõ qu¸n «ng Chøc ®Õn nhμ «ng T¬ng 
H»ng (hÕt ®Þa phËn x· T©n Ph¬ng)       350,000 

D §Êt hai bªn ®êng tØnh lé 316B:    

1 
§Êt hai bªn ®êng tõ cÇu Bê §×a ®Õn ng· 3 ®êng rÏ ®i 
Th¹ch §ång.       180,000 

2 
§Êt hai bªn ®êng tõ ng· 3 ®êng rÏ ®i Th¹ch §ång ®Õn hÕt 
®Þa phËn x· §μo X¸ (gi¸p T©n Ph¬ng)       150,000 

3 
§Êt hai bªn ®êng tõ gi¸p x· §μo X¸ ®Õn ®êng rÏ vμo th«n 
H÷u Kh¸nh x· T©n Ph¬ng       200,000 

4 
§Êt hai bªn ®êng tõ ng· 3 th«n H÷u Kh¸nh ®Õn cÇu D¸t x· 
T©n Ph¬ng       250,000 

5 
§Êt hai bªn ®êng tõ cÇu D¸t ®Õn ch©n dèc ng· 3 gÆp ®êng 
tØnh lé 316       350,000   

E TØnh lé 317   

1 
§Êt hai bªn ®êng tõ gi¸p x· T©n Ph¬ng (nhμ «ng T¬ng 
H»ng) ®Õn nhμ «ng Kiªn khu 5 x· La Phï       500,000   

2 

§Êt hai bªn ®êng tõ nghÜa trang liÖt sü La Phï ®Õn nhμ 
«ng VËn Ngäc  
(hÕt ®Þa phËn x· La Phï)               600,000 

3 
§Êt hai bªn ®êng tõ gi¸p x· La Phï ®Õn hé «ng N¨ng x· 
B¶o Yªn        500,000 

4 
§Êt hai bªn ®êng tõ gi¸p hé «ng N¨ng x· B¶o Yªn ®Õn 
gi¸p x· §oan H¹ (hÕt ®Þa phËn x· B¶o Yªn)        350,000   

5 
§Êt hai bªn ®êng thuéc ®Þa phËn x· §oan H¹ tõ gi¸p x· 
B¶o Yªn ®Õn gi¸p x· §ång LuËn         350,000   

6 
§Êt hai bªn ®êng tõ gi¸p x· §oan H¹ ®Õn ®êng vμo nhμ 
«ng Th¶o khu 7 x· §ång LuËn         300,000 

7 
§Êt hai bªn ®êng tõ ®êng vμo nhμ «ng Th¶o khu 7 x· ®ång 
LuËn ®Õn ®êng vμo s©n vËn ®éng x·        350,000 

8 
§Êt hai bªn ®êng tõ s©n vËn ®éng x· ®Õn cæng nhμ «ng 
Phan khu 2 x· §ång LuËn.       250,000 



 

9 
§Êt hai bªn ®êng tõ hÕt cæng nhμ «ng Phan khu 2 ®Õn hÕt 
®Þa phËn x· §ång LuËn (gi¸p x· Trung NghÜa)        250,000   

10 

§Êt hai bªn ®êng tõ gi¸p x· §ång LuËn qua  ao c¸ B¸c Hå 
x· Trung NghÜa ®Õn hÕt ®Þa phËn x· Trung NghÜa (gi¸p x· 
Phîng Mao)        200,000 

11 
§Êt hai bªn ®êng tõ gi¸p x· Trung NghÜa ®Õn hÕt ®Þa phËn 
x· Phîng Mao (gi¸p x· YÕn Mao)       180,000 

12 
§Êt hai bªn ®êng tõ gi¸p x· Phîng Mao ®Õn tr¹m y tÕ x· 
YÕn Mao       180,000   

13 
§Êt hai bªn ®êng tõ gi¸p tr¹m y tÕ x· YÕn Mao ®Õn nhμ 
«ng B×nh khu 6 x· YÕn Mao       250,000   

14 
§Êt hai bªn ®êng gi¸p ®Êt nhμ «ng B×nh khu 6 x· YÕn 
Mao ®Õn hÕt trêng THCS x· YÕn Mao       200,000 

15 

§Êt hai bªn ®êng tõ trêng THCS YÕn Mao ®Õn hÕt ®Þa 
phËn x· YÕn Mao  
(gi¸p x· Tu Vò)       150,000 

16 
§Êt hai bªn ®êng tõ gi¸p ®Þa phËn x· YÕn Mao ®Õn gi¸p t-
îng ®μi chiÕn th¾ng Tu Vò   

      200,000   

17 

§Êt hai bªn ®êng tõ tîng ®μi chiÕn th¾ng Tu Vò ®Õn cÇu 
L¬ng Nha  
(hÕt ®Þa x· Tu Vò)       250,000 

18 
§Êt hai bªn ®êng tõ ng· 3 (nhμ anh Hång Thoa khu 4) 
theo ®êng bê ngang ®Õn gi¸p x· Yªn L·ng       150,000 

F 

§Êt hai bªn ®êng huyÖn lé nèi tõ QL 32A x· Thîng 
N«ng ®Õn  
Xu©n Léc     

1 
§Êt hai bªn ®êng tõ gi¸p ranh x· Thîng N«ng ®Õn ng· 3 
®Ëp Xu©n D¬ng         300,000   

2 
§Êt hai bªn ®êng tõ ng· 3 ®Ëp Xu©n D¬ng ®Õn Qu¸n Xu©n 
D¬ng        350,000 

3 
§Êt hai bªn ®êng tõ Qu¸n Xu©n D¬ng ®Õn gi¸p nhμ «ng 
L¹c x· Xu©n Léc        500,000 

4 
§Êt hai bªn ®êng tõ nhμ «ng L¹c ®Õn ng· 3 tiÕp gi¸p ®êng 
tØnh lé 316 x· Xu©n Léc        600,000 

G §Êt hai bªn ®êng tØnh lé 317 B tõ YÕn Mao ®i §¸ cãc      

1 

§Êt hai bªn ®êng tõ ng· ba trung t©m ®Õn nhμ «ng QuyÕt 
khu 6 
 (®êng vμo xãm 5)       250,000 

2 
§Êt hai bªn ®êng tõ nhμ «ng QuyÕt khu 6 ®Õn nhμ bμ KÎ 
khu 11 (®êng vμo ®Òn Såi)        200,000 

3 
§Êt hai bªn ®êng tõ nhμ bμ KÎ khu 11 ®Õn hÕt ®Þa phËn x· 
YÕn Mao       120,000   

4 
§Êt hai bªn ®êng tõ gi¸p x· YÕn Mao ®i §¸ Cãc ®Õn hÕt 
®Þa phËn x· Phîng Mao (§iÒu chØnh gi¸)         80,000   

H 
§Êt hai bªn ®êng huyÖn lé tõ B¶o Yªn ®i §oan H¹ -
Hoμng X¸     

1 
§Êt hai bªn ®êng tõ ®êng TL 317 (§iÓm ®Çu cèng tiªu níc 
x· §oan H¹) rÏ ®i Hoμng X¸ qua ®Þa phËn x· B¶o Yªn, 

250,000



 
qua ®Þa phËn x· §oan H¹ ®Õn ®Çu cÇu Hoμng X¸. 

2 
§Êt hai bªn ®êng tõ cÇu Hoμng X¸ ®Õn hÕt nhμ «ng Mu x· 
Hoμng X¸       500,000   

3 
§Êt hai bªn ®êng tõ gi¸p nhμ «ng Mu khu 2 ®Õn hÕt ®Êt 
nhμ «ng Thôc khu 4 x· Hoμng X¸ 

600,000

4 
§Êt hai bªn ®êng tõ gi¸p ®Êt nhμ «ng Thôc ®Õn hÕt ®Êt «ng 
Hoμn        700,000 

5 
§Êt hai bªn ®êng tõ gi¸p ®Êt nhμ «ng Hoμn (ng· 3 chî cò) 
®Õn hÕt nhμ «ng Diện x· Hoμng X¸    1,200,000 

6 
§Êt hai bªn ®êng tõ gi¸p nhμ «ng Diện x· Hoμng X¸ ®Õn 
ng· 3 nhμ «ng T×nh khu 22          900,000 

7 
§Êt hai bªn ®êng tõ nhμ ¤ T×nh khu 22 ®Õn hÕt ®Êt nhμ 
«ng Doanh x· Hoμng X¸       700,000 

8 
§Êt hai bªn ®êng tõ gi¸p nhμ «ng Doanh ®Õn hÕt ®Êt nhμ 
«ng S¸u x· Hoμng X¸         500,000   

9 
§Êt hai bªn ®êng tõ gi¸p ng· 3 « S¸u ®Õn hÕt ®Êt nhμ «ng 
§ång x· Hoμng X¸        350,000 

10 
§Êt hai bªn ®êng tõ gi¸p ®Êt nhμ «ng §ång ®Õn gi¸p ®Êt 
Th¾ng S¬n hÕt ®Êt x· Hoμng X¸ (         300,000   

11 
§Êt hai bªn ®êng tõ tØnh lé 317 (§iÓm chî chiÒu x· §oan 
H¹) rÏ ®i ®êng TL 317C vμo Hoμng X¸                      300,000 

I 
§Êt hai bªn ®êng liªn x· LX: 1A x· Hoμng X¸ ®i 
Trung ThÞnh     

1 
§Êt hai bªn ®êng tõ gi¸p ®Êt nhμ «ng Hoμn ®Õn hÕt ®Êt nhμ 
«ng Th¾ng       700,000   

2 
§Êt hai bªn ®êng tõ gi¸p ®Êt nhμ «ng Th¾ng ®Õn hÕt ®Êt 
nhμ anh TuÊn khu 22         500,000   

J 
§Êt hai bªn ®êng liªn x· tõ Hoμng X¸ ®i Trung ThÞnh 
LX: 1B    

1 

§Êt hai bªn ®êng tõ ng· ba ®êng rÏ ®i UBND x· Hoμng 
X¸ c¸ch ng· ba 20 m tõ gi¸p ®Êt «ng Khoa khu 22 ®Õn hÕt 
®Êt «ng NghÞ khu 22    1,200,000 

2 
§Êt hai bªn ®êng tõ gi¸p ®Êt «ng NghÞ ®Õn ng· t nhμ «ng 
Liªn        800,000 

3 
§Êt hai bªn ®êng tõ gi¸p nhμ «ng Liªn ®Õn nhμ «ng Th
khu 13 x· Hoμng X¸       600,000   

4 
§Êt hai bªn ®êng tõ gi¸p nhμ «ng Th ®Õn hÕt ®Þa phËn x· 
Hoμng X¸        500,000   

5 
§Êt hai bªn ®êng gi¸p ranh tõ Hoμng X¸ ®Õn ng· ba HÇm 
®Õn cÇu Trßi x· Trung ThÞnh        500,000 

6 
§Êt hai bªn ®êng tõ ng· ba HÇm ®i Th¾ng S¬n huyÖn 
Thanh S¬n        450,000 

K 
§Êt hai bªn ®êng liªn x· LX: 2 tõ B¶o Yªn ®i S¬n 
Thuû    

1 

§Êt hai bªn ®êng tõ ng· ba tØnh lé 317 (nhμ «ng S©m) ®Õn 
gi¸p ®Þa phËn 
 x· S¬n Thuû       500,000   



 

2 
§Êt hai bªn ®êng tõ ng· t xãm Gß ®Õn hÕt nhμ «ng Phô x· 
S¬n Thuû       200,000   

3 

§Êt hai bªn ®êng tõ gi¸p nhμ «ng Phô ®Õn hÕt chî BÕn 
th«n  
Thuû Tr¹m (chî §ãn)       200,000 

4 
§Êt hai bªn ®êng tõ chî §ãn Thuû Tr¹m ®Õn hÕt ®Êt S¬n 
Thuû       150,000 

5 
§Êt hai bªn ®êng tõ ng· t xãm Gß ®Õn cÇu M¸ng ®Õn ch©n 
®Ëp Suèi Rång (Khu du lÞch)       150,000   

6 
§Êt hai bªn ®êng tõ cÇu M¸ng khu 7 ®Õn hÕt má Ngät x· 
S¬n Thuû         80,000   

7 
§Êt hai bªn ®êng tõ ng· t chî BÕn Phï Lao ®Õn ®Ëp suèi 
Hμng         80,000 

8 
§Êt hai bªn ®êng tõ ng· t Thuû Tr¹m ®i TÊt Th¾ng huyÖn 
Thanh S¬n ®Õn hÕt ®Þa phËn S¬n Thuû         80,000 

L 

§Êt hai bªn ®êng liªn x· LX: 3 tõ §ång LuËn ®i Trung 
NghÜa ®i 
 Phîng Mao (®êng tr¸nh lò)    

1 

§Êt hai bªn ®êng rÏ tõ  ®êng 317 ®Õn ®êng rÏ ra nhμ «ng 
HuÊn khu 1 x· §ång LuËn ®Õn hÕt ®Þa phËn x· §ång 
LuËn(gi¸p x· Trung NghÜa)       120,000   

2 

§Êt hai bªn ®êng tõ gi¸p x· §ång LuËn ®Õn cæng nhμ «ng 
Hîi khu 3  
x· Trung NghÜa       150,000   

3 
§Êt hai bªn ®êng tõ cæng nhμ «ng Hîi khu 3 ®Õn UBND 
x· Trung NghÜa       200,000 

4 
§Êt hai bªn ®êng tõ ng· 3 cæng chî x· Trung NghÜa (gi¸p 
tØnh lé 317) ®Õn tr¹m x¸ x· Trung NghÜa       250,000   

5 
§Êt hai bªn ®êng tõ Tr¹m x¸ x· Trung NghÜa ®Õn hÕt khu 
§Òn L¨ng S¬ng       200,000 

6 
§Êt hai bªn ®êng tõ gi¸p §Òn L¨ng S¬ng ®Õn hÕt §ång Cß 
(gi¸p x· Phîng Mao)       120,000 

7 
§Êt hai bªn ®êng tõ gi¸p x· Trung NghÜa ®Õn ®iÓm nèi vμo 
®êng 317B thuéc x· Phîng Mao        100,000 

8 
Đất hai ben đường từ nhμ «ng Hồng ( khu 6 ) đi qua nhμ 
văn Hßa khu 7 đến cổng nhμ «ng Động khu 8          60,000  

M 
§Êt hai bªn ®êng liªn x· LX: 4 tõ ng· ba gÆp tØnh lé 
317 ®i DÞ NËu    

1 
§Êt hai bªn ®êng liªn x· tõ ng· ba gÆp tØnh lé 317 ®i x· DÞ 
NËu thuéc ®Þa phËn x· §μo x¸       100,000 

N §Êt hai bªn ®êng liªn x· ®èi víi c¸c khu vùc kh¸c    

1 
§Êt hai bªn ®êng rÏ tõ ®êng 317 ®Õn tr¹m y tÕ x· Phîng 
Mao         80,000   

2 
Đất hai bªn đường từ nhμ văn hãa khu 6 đến điểm nối 
khu 7          60,000  

3 
§Êt hai bªn ®êng tõ gi¸p tr¹m y tÕ x· Phîng Mao ®Õn gÆp 
®êng tr¸nh lò.       100,000 

4 §Êt hai bªn ®êng tõ Trung t©m x· Phîng Mao ®i L¸ng         70,000 



 
XÎo 

5 
§Êt hai bªn ®êng tõ UBND x· §ång LuËn ®Õn cÇu Trung 
ThÞnh       300,000   

6 §Êt xung quanh Gß Nåi x· Hoμng X¸       100,000 

7 

§Êt hai bªn ®êng tõ ng· 3 ®êng 316 ®Õn hÕt nhμ «ng 
ChuyÓn khu 3  
x· Th¹ch §ång       150,000 

8 
§Êt hai bªn ®êng tõ ng· 3 gi¸p ®Êt nhμ bμ Thμnh Long 
khu 4 ®Õn hÕt nhμ «ng ChuyÓn khu 3 x· Th¹ch §ång         200,000 

9 
§Êt hai bªn ®êng tõ ng· 3 nhμ «ng ChuyÓn rÏ ®i khu 2 ®i 
§μo X¸ -®Þa phËn x· Th¹ch §ång         150,000   

10 
§Êt hai bªn ®êng tõ ng· 3 nhμ «ng ChuyÓn rÏ ®i khu 7 ®i 
§μo X¸ - ®Þa phËn x· Th¹ch §ång       120,000 

11 

§Êt hai bªn ®êng nèi tõ TL 316 (tõ nhμ bμ HuÖ §Þnh khu 
6) qua nhμ «ng Dinh T©n khu 4 ®Õn hÕt nhμ «ng HuÖ khu 6 
x· Th¹ch §ång       120,000 

12 

§Êt hai bªn ®êng nèi tõ TL 316 (tõ nhμ «ng ChÊn khu 4) 
qua nhμ «ng Hïng- HuÊn khu 4 ®Õn nhμ «ng Hoμng Chu 
khu 4 ®Õn hÕt nhμ «ng TrÇn H¬ng khu 4 x· Th¹ch §ång       150,000 

13 

§Êt hai bªn ®êng nèi tõ TL 316 (nhμ «ng §iÓu khu 4) ®Õn 
hÕt ®Êt kinh doanh dÞch vô nhμ «ng V¬ng Kh¸nh khu 4 x· 
Th¹ch §ång       100,000   

14 
§Êt hai bªn ®êng tõ trô së khu 8 x· Xu©n Léc ®i §μo X¸ 
®Õn hÕt ®Þa phËn x· Xu©n Léc (§êng tr¸nh lò)       200,000 

15 
§Êt hai bªn ®êng tõ ng· 3 Qu¸n §¶ng ®i gi¸p x· Th¹ch 
§ång (§êng tr¸nh lò)       120,000 

16 
§Êt hai bªn ®êng tõ §×nh §μo x¸ ®Õn cæng nhμ «ng Khoan 
khu 5 x· §μo X¸       100,000 

17 
§Êt hai bªn ®êng tõ cæng nhμ «ng Khoan khu 5 x· §μo X¸ 
®Õn gi¸p x· Th¹ch §ång (§êng tr¸nh lò)       100,000 

18 
§Êt hai bªn ®êng tõ nhμ v¨n ho¸ khu 15 x· §μo X¸ ®Õn 
gi¸p x· Xu©n Léc (§êng tr¸nh lò )       100,000 

19 
§Êt hai bªn ®êng tõ CÇu Sμo ®Õn cæng nhμ «ng L¹i khu 18 
x· §μo X¸ (§êng tr¸nh lò)       100,000   

20 
§Êt hai bªn ®êng tõ cæng nhμ «ng L¹i khu 18 ®Õn cæng 
nhμ «ng Hång Vîng khu 17 x· §μo X¸ (§êng tr¸nh lò)          80,000 

21 

§Êt hai bªn ®êng tõ cæng nhμ «ng Hång Vîng khu 17 ®Õn 
cæng nhμ «ng Thøc Thuû khu 17 x· §μo X¸ (§êng tr¸nh 
lò)           60,000   

22 
§Êt hai bªn ®êng tõ cæng nhμ «ng Thøc Thuû khu 17 x· 
§μo X¸ ®Ðn gi¸p ®Êt Thanh S¬n (§êng tr¸nh lò)         80,000 

22 
§Êt hai bªn ®êng nèi tõ TL 317 ®Õn nghÜa trang liÖt sü x· 
§μo X¸         50,000 

O 
§Êt khu vùc ®êng quy ho¹ch vïng níc nãng x· B¶o 
Yªn, La Phï    

1 §Êt hai bªn ®êng c¸c trôc ®êng quy ho¹ch 6 m trë lªn       400,000   
2 §Êt hai bªn ®êng c¸c trôc ®êng quy ho¹ch 5m ®Õn díi 6 m        300,000 
3 §Êt hai bªn ®êng c¸c trôc ®êng quy ho¹ch 3m ®Õn díi 5 m        250,000 



 
P Khu trung t©m huyÖn lþ    

1 
§Êt hai bªn ®êng tõ nhμ «ng Kiªn qua bÕn xe kh¸ch ®Õn 
cæng Bu §iÖn huyÖn Thanh Thuû.    1,000,000   

2 
§Êt hai bªn ®êng tõ tØnh lé 316 (nhμ «ng Minh Xu©n) ®Õn 
ng· 3 hÕt ®Êt thæ c nhμ «ng TuyÕt khu 5 (däc ®êng xanh)        500,000 

3 
§Êt hai bªn ®êng tõ ng· 3 cæng Bu ®iÖn huyÖn qua cæng 
HuyÖn uû ®Õn ng· 3 (gi¸p nhμ «ng TuyÕt khu 5)       500,000 

4 
§Êt hai bªn ®êng tõ gi¸p nhμ «ng TuyÕt khu 5 ®Õn hÕt nhμ 
«ng M·o Thuû khu 5 (®iÓm ®Êu vμo ®êng chiÕn lîc)        400,000 

5 

§Êt hai bªn ®êng tõ tØnh lé 316 (nhμ «ng Thanh Thêng) 
®Õn nhμ  
«ng Phóc khu 6       400,000 

6 
§Êt hai bªn ®êng tõ tØnh lé 316 (nhμ «ng Toμn Hång) ®Õn 
®êng xanh        500,000 

7 

§Êt hai bªn ®êng tõ sau nhμ «ng Thμnh Hμ ®Õn nhμ «ng 
Sinh Th«ng gÆp  
®êng tØnh lé 316 ®i Thanh S¬n (®êng chiÕn lîc)       400,000 

8 
§Êt hai bªn ®êng tõ ng· t (ao anh To¸n) ®Õn gi¸p ao Mú 
(phÝa ®èi diÖn cæng nhμ «ng Long)        400,000   

9 
C¸c l« cßn l¹i theo hai bªn c¸c nh¸nh ®êng míi më thuéc 
khu Ao San       200,000   

10 §Êt hai bªn ®êng nh¸nh khu d©n c 6 cßn l¹i       200,000 

11 
§Êt hai bªn ®êng tõ ng· t xãm T¸o (nhμ ¤Minh Xu©n) ®Õn 
tr¹m b¬m tiªu       600,000   

12 
§Êt hai bªn ®êng tõ tr¹m b¬m tiªu ®Õn ch©n ®åi ¤ r« ( khu 
1- 2)       300,000 

13 §Êt b¨ng 2 ven S©n vËn ®éng trung t©m huyÖn       200,000   

14 
§Êt hai bªn ®êng nèi tõ ®êng TL 316 qua hÕt ®Êt BCH 
qu©n sù huyÖn ®Õn nhμ «ng Hμnh Thanh       850,000   

15 

§Êt 2 bªn ®êng tõ tØnh lé 317 rÏ ®i khu du lÞch níc kho¸ng 
nãng ®Õn hÕt  
nhμ «ng Nª khu 1         500,000   

16 

§Êt hai bªn ®êng ven s«ng §μ (®êng 317 ) tõ gi¸p x· T©n 
Ph¬ng ®Õn ®êng bª t«ng xi m¨ng rÏ ®i Chïa Ph¬ng L©m 
x· La Phï       500,000   

17 
§Êt hai bªn ®êng tõ ®êng bª t«ng xi m¨ng rÏ ®i Chïa Ph-
¬ng L©m ®Õn c«ng ng©n hμng NN& PTNT huyÖn        850,000 

18 

§Êt hai bªn ®êng tõ c«ng Ng©n hμng NN& PTNT huyÖn 
®Õn hÕt ®Êt c¬ quan §μi truyÒn thanh huyÖn nèi vμo ®êng 
316       850,000 

19 
§Êt hai bªn ®êng ven phè tõ cæng Bu ®iÖn huyÖn ®Õn cæng 
nghÜa trang liÖt sü x· La Phï    1,200,000 

20 
§Êt hai bªn ®êng Tõ ng· ba (tr¹m thuÕ) ®Õn hÕt ®Êt nhμ 
«ng Minh Xu©n    1,200,000   

21 
§Êt hai bªn ®êng tõ gi¸p ®Êt nhμ «ng Minh Xu©n ®Õn hÕt 
®Þa phËn x· La Phï (gi¸p Th¹ch Kho¸n)       800,000 

22 
§Êt hai bªn ®êng tuyÕn quy ho¹ch §êng néi thÞ khu vùc 
®ång S¹n x· La Phï        400,000 



 

23 
§Êt hai bªn ®êng quy ho¹ch c¸c nh¸nh cßn l¹i khu vùc 
®ång S¹n x· La Phï       350,000   

24 
§Êt ë thuéc khu vùc liÒn kÒ xung quanh trêng THPT 
Thanh Thuû (trêng míi ®åi «ng Bèng)       200,000 

II 

§Êt s¶n xuÊt kinh doanh phi n«ng nghiÖp t¹i n«ng 
th«n vμ ®« thÞ ®îc tÝnh b»ng 80% gi¸ ®©t ë cïng vÞ trÝ 
liÒn kÒ cña khu vùc.    

III 

Gi¸ ®Êt cña c¸c lo¹i ®Êt cßn l¹i ngoμi c¸c lo¹i ®Êt ®· 
nªu trªn, møc gi¸ ®îc tÝnh b»ng gi¸ ®Êt ë cïng vÞ trÝ 
liÒn kÒ cña khu vùc.    

      
 Tổng số xã, thị trấn là 15, trong đó:   

1  X· Trung du (04):   
  §ång LuËn, §oan H¹, B¶o Yªn, Xu©n Léc .   

2  X· MiÒn nói (11):   

 
Tu vò, YÕn mao, Phîng Mao, Trung nghÜa, Trung ThÞnh, Hoμng X¸, S¬n Thuû, 
La Phï, T©n Ph¬ng,Th¹ch ®ång, §μo X¸ . 



 
 

B¶ng gi¸ ®Êt phi n«ng nghiÖp huyÖn tam n«ng n¨m 2010

§VT: ®ång/m2

STT DiÔn gi¶i 
 Gi¸ 
2010  ghi chó

I §Êt ë n«ng th«n    
  Ven §êng quèc lé     
A §êng 32A( tõ ®Çu cÇu Trung Hμ ®Õn ®Þa giíi Tam N«ng- 

Thanh S¬n).     

1 §Êt mét bªn ®êng (phÝa tr¸i) QL 32A tõ ®Çu cÇu Trung Hμ 
®Õn  ®Þa giíi hμnh chÝnh Thîng N«ng - DËu D¬ng.  

900,000   
2 §Êt mét bªn ®êng QL 32A (phÝa tr¸i) tõ ®Þa giíi hμnh chÝnh 

Thîng N«ng - DËu D¬ng ®Õn ®i¹ giíi hμnh chÝnh  DËu D¬ng 
- Hng Ho¸. 

900,000   

3 §Êt mét bªn ®êng QL 32A (phÝa tr¸i) tõ ®Þa giíi Hng Ho¸ - 
H¬ng Nén ®Õn gi¸p ®Êt «ng Tr¬ng B¶o (®Çu ®ª Tam Thanh) 1,000,000   

4 §Êt hai bªn ®êng QL 32A tõ gi¸p ®Êt «ng Tr¬ng B¶o (®Çu ®ª 
Tam Thanh) ®Õn ®êng ®i khu 3 x· H¬ng Nén (gi¸p Tr¹m 
thuû n«ng). 

1,200,000   

5 §Êt hai bªn ®êng QL 32A tõ ®êng ®i khu 3 x· H¬ng Nén 
®Õn ®êng ®i rÏ vμo XN g¹ch Tuy Nen H¬ng Nén 

1,200,000   

6 §Êt hai bªn ®êng QL 32A tõ ®êng rÏ XN g¹ch Tuy nen H-
¬ng Nén ®Õn ®Þa giíi x· H¬ng Nén - Cæ TiÕt. 

1,500,000   

7 §Êt hai bªn ®êng QL 32A tõ ®Þa giíi H¬ng Nén - Cæ TiÕt 
®Õn ®êng rÏ vμo Tr¹m ®iÖn trung gian. 1,700,000   

8 §Êt hai bªn ®êng QL 32A tõ ®êng rÏ vμo Tr¹m ®iÖn trung 
gian ®Õn ®êng rÏ vμo xãm §øc Phong ( nhμ «ng Qu©n ). 

1,400,000   

9 §Êt hai bªn ®êng QL 32A tõ ®êng rÏ vμo xãm §øc Phong ( 
nhμ «ng Qu©n ) ®Õn qua ng· t Cæ TiÕt 150m 1,600,000   

10 §Êt hai bªn ®êng Ql 32A tõ  qua ng· t Cæ TiÕt 150m ®Õn 
ch©n dèc Së ( ®êng rÏ vμo ®Çm Chßm ). 

1,300,000   

11 §Êt hai bªn ®êng QL 32A tõ ch©n dèc Së ®Õn suèi 1. 600,000   
12 §Êt hai bªn ®êng QL 32A tõ suèi 1 ®Õn qua tØnh lé 315 (§-

êng tr¸nh lò) 100m . 
350,000   

13 §Êt hai bªn ®êng QL 32A tõ qua tØnh lé 315 (§êng tr¸nh lò) 
100m ®Õn ®Þa giíi hμnh chÝnh Ph¬ng ThÞnh - TÒ LÔ. 

250,000   
14 §Êt hai bªn ®êng QL 32A tõ  ®Þa giíi hμnh chÝnh x· Ph¬ng 

ThÞnh - TÒ LÔ gi¸p ®Þa phËn huyÖn Thanh S¬n. 
450,000   

B Hai bªn quèc lé 32C ( tõ ng· t Cæ TiÕt ®i cÇu Tø Mü).   
1 §Êt hai bªn ®êng QL 32C tõ ng· t Cæ TiÕt ®Õn ®êng rÏ vμo 

xãm Rõng  x· Cæ TiÕt. 
1,500,000   

2 §Êt hai bªn ®êng QL 32C tõ ®êng rÏ vμo xãm Rõng ®Õn ®-
êng rÏ vμo tr¹m y tÕ  x· Cæ TiÕt. 

1,500,000   
3 §Êt hai bªn ®êng QL 32C tõ ®êng rÏ vμo tr¹m y tÕ Cæ TiÕt 

®Õn ®êng rÏ vμo khu Lu niÖm B¸c Hå. 
800,000   



 
4 §Êt hai bªn ®êng QL 32C tõ ®êng rÏ vμo khu Lu niÖm B¸c 

Hå ®Õn hÕt ®Êt TiÓu ®oμn 17. 
700,000   

5 §Êt hai bªn ®êng QL 32C tõ hÕt ®Êt TiÓu ®oμn 17 ®Õn ®êng 
rÏ ®i Xu©n Quang. 

500,000   

6 §Êt dai bªn ®êng QL 32C tõ ®êng rÏ Xu©n quang ®Õn hÕt ®Êt 
bμ Liªm. 400,000   

7 §Êt hai bªn ®êng QL 32C tõ gi¸p nhμ bμ Liªm ®Õn hết nhà 
ông Trực  500,000   

8 §Êt hai bªn ®êng QL 32C tõ gi¸p nhμ ông Trực đến hết đất 
nhμ «ng Tê. 

600,000   

9 §Êt hai bªn ®êng QL 32C tõ gi¸p nhμ «ng Tê ®Õn cÇu Tø Mü 
(chia tuyến) 

300,000   

  §êng tØnh   
A  §êng tØnh  315 (ng· t  Cæ TiÕt ®Õn x· H¬ng Nén)   
1 §Êt hai bªn ®êng tØnh 315 tõ ng· t Cæ TiÕt ®Õn qua ng· t Cæ 

TiÕt 100m. 
1,500,000   

2 §Êt hai bªn ®êng tØnh 315 tõ qua ng· t  Cæ TiÕt 100m ®Õn ®-
êng rÏ vμo ®Çu lμng Danh Hùu. 1,200,000   

3 §Êt hai bªn ®êng tØnh 315 tõ ®êng rÏ vμo ®Çu lμng Danh 
Hùu ®Õn cÇu Tam Cêng. 

1,100,000   

4 §Êt hai bªn ®êng tØnh 315 tõ  cÇu Tam Cêng ®Õn ®Þa giíi 
Tam Cêng - Thanh Uyªn. 

400,000  

5 §Êt hai bªn ®êng tØnh 315 tõ ®Þa giíi Tam Cêng- Thanh 
Uyªn ®Õn ®Þa giíi Thanh Uyªn - HiÒn Quan.  400,000  

6 §Êt hai bªn ®êng tØnh 315 tõ ®Þa giíi Thanh Uyªn - HiÒn 
Quan ®Õn qua ®êng vμo  UBND x· HiÒn Quan 100m. 

400,000  

7 §Êt hai bªn ®êng tØnh 315 tõ qua ®êng vμo UBND x· HiÒn 
Quan 100m ®Õn qua bÕn phμ Ngäc Th¸p 100m. 250,000  

8 §Êt hai bªn ®êng tõ ®êng tØnh lé 315 qua phμ Ngäc Th¸p 
100m, qua UBND x· Vùc Trêng ®Õn ng· 3 giao víi ®êng 
tØnh lé 315 (míi, t¹i Km 18 + 200) 

150,000  

9 §Êt hai bªn ®êng tõ ng· 3 giao ®êng tØnh lé 315 (míi, giao 
víi huyÖn lé sè 1 míi t¹i Km 18 + 200) ®Õn hÕt trêng THCS 
Xu©n Quang. 

100,000   

10 §Êt hai bªn ®êng gi¸p ®Êt trêng THCS Xu©n Quang ®Õn hÕt 
nhμ «ng HiÖn. 120,000   

11 §Êt hai bªn ®êng tõ gi¸p ®Êt «ng HiÖn ®Õn hÕt ®Ëp Træ Léi. 100,000   
12 §Êt hai bªn ®êng tõ gi¸p ®Ëp Træ Léi vμo ®êng lªn Gß Giang 

x· Tø Mü 
200,000   

13 §Êt hai bªn ®êng tõ ®êng lªn Gß Giang ®Õn hÕt trêng THCS 
Tø Mü. 

400,000   

14 §Êt hai bªn ®êng tõ trêng THCS Tø Mü ®Õn ®êng rÏ ®i 
UBND x· Quang Hóc (huyÖn lé sè 3). 200,000   

15 §Êt hai bªn ®êng tõ ®êng rÏ ®i UBND x· Quang Hóc (huyÖn 
lé sè 3) ®Õn ®iÓm tiÕp gi¸p víi QL 32A  

200,000   

16 §Êt hai bªn ®êng tõ  QL 32A ®Õn ®êng rÏ ®i khu 2 x· H¬ng 
Nén.  

200,000  



 
17 §Êt hai bªn ®êng tõ ®êng rÏ ®i khu 2 H¬ng Nén ®Õn nghÜa 

trang LiÖt sü huyÖn Tam N«ng 
750,000   

18 §Êt hai bªn ®êng tõ hÕt nghÜa trang LiÖt sü huyÖn Tam N«ng 
®Õn 2 ®iÓm tiÕp gi¸p QL 32A.  

900,000   

B §êng tØnh 316 ( ®Çu cÇu Trung Hμ ®Õn ®Þa giíi HC 
huyÖn Tam N«ng- Thanh Thuû ). 300,000  

  ®êng HuyÖn   
A  §êng huyÖn  sè 1 (HiÒn Quan - H¬ng Nha)   
1 - Nh¸nh 1 - §Êt hai bªn ®êng tõ tØnh lé 315 (Km9 + 700) 

qua UBND x· H¬ng Nha ®Õn ®iÓm giao tØnh lé 315 (Km18 + 
200) 

150,000  

2 - Nh¸nh 2 - §Êt hai bªn ®êng tõ tØnh lé 315 (Chî HiÒn 
Quan) qua UBND x· HiÒn Quan ®Õn cæng «ng Tíc  x· HiÒn 
Quan (giao nh¸nh huyÖn lé sè 1) 

150,000  

3 - Nh¸nh 3 - §Êt hai bªn ®êng tõ tØnh lé 315 (Km 17 + 500, 
Chî H¬ng Nha) tíi nh¸nh huyÖn lé 1, ng· t Tr¶ng Cμy x· H-
¬ng Nha 

150,000  

B  §êng huyÖn  sè 2 ( ®êng tØnh  315, Km 7 + 480 ®Õn cæng 
«ng Nh× x· Xu©n Quang)   

1 §Êt hai bªn ®êng tõ ®êng tØnh lé 315 (Km 7 +480) ®Õn trô së 
UBND x· Thanh Uyªn. 

150,000   

2 §Êt hai bªn ®êng tõ trô së UBND x· Thanh Uyªn ®Õn ®Þa 
giíi Thanh Uyªn - Xu©n Quang 

100,000   

3 §Êt hai bªn ®êng tõ ®Þa giíi Thanh Uyªn - Xu©n Quang ®Õn 
®êng huyÖn  sè 4. 

100,000   

C §êng huyÖn  sè 3 (Xu©n Quang - TÒ LÔ).   
1 - Nh¸nh 1 - §Êt hai bªn ®êng tõ tØnh lé 315 (Km 20 + 500, 

x· Xu©n Quang) tíi ranh giíi 2 x· Xu©n Quang - Tø Mü 
100,000   

2 - Nh¸nh 1 - §Êt hai bªn ®êng tõ ranh giíi 2 x· Xu©n Quang 
- Tø Mü ®Õn nhμ «ng Lîng - x· Hïng §« 

100,000   
3 - Nh¸nh 1 - §Êt hai bªn ®êng tõ nhμ «ng Lîng - x· Hïng §« 

®Õn UBND x· Hïng §« 
120,000   

4 - Nh¸nh 1 - §Êt hai bªn ®êng tõ UBND x· Hïng §« ®Õn 
cæng trô së UBND x· Quang Hóc (Khu A ) 150,000   

5 - Nh¸nh 1 - §Êt hai bªn ®êng tõ  cæng trô së UBND x· 
Quang Hóc ®Õn ®Þa giíi Quang Hóc - TÒ LÔ 

150,000   

6 - Nh¸nh 1 - §Êt hai bªn ®êng tõ ®Þa giíi Quang Hóc - TÒ LÔ 
®Õn giao víi quèc lé 32A t¹i Km 85 + 400 200,000   

7 - Nh¸nh 1 - §Êt hai bªn ®êng tõ UBND x· Quang Hóc ®Õn 
®Þa giíi Quang Hóc - TÒ LÔ ( Khu B ) 

100,000   

8 - Nh¸nh 2 - Tõ ®iÓm giao vãi  tØnh lé 315(Km 27+200) ®Õn 
®iÓm giao víi nh¸nh 1 (Bu ®iÖn v¨n ho¸ x· Quang Hóc) 

200,000   

  MÊt ®o¹n tõ hai bªn ®êng tõ ®êng rÏ vμo nhμ «ng V©n ®Õn 
QL 32A    

D §êng huyÖn  sè 4 ( Tam Cêng - Xu©n Quang)   
1 - Nh¸nh 1 - §Êt hai bªn ®êng tõ ®êng tØnh lé 315 (Km 

2+300) ®Õn qua cÇu Ngßi Tam Cêng. 
250,000   



 
2 - Nh¸nh 1 - §Êt hai bªn ®êng tõ qua cÇu Ngßi Tam Cêng 

®Õn ®êng rÏ ®i tr¹m y tÕ x· V¨n L¬ng. 
120,000   

3 - Nh¸nh 1 - Tõ ®êng rÏ ®i tr¹m y tÕ x· V¨n L¬ng ®Õn ®êng 
rÏ ®i nhμ Trang 

100,000   

4 - Nh¸nh 1 - Tõ ®êng rÏ ®i nhμ Trang ®Õn ®êng rÏ ®i gß Déc 
DÒnh 100,000   

5 - Nh¸nh 1 - §Êt hai bªn ®êng tõ gß Déc DÒnh ®Õn tØnh lé 
315 (míi) 

100,000   

6 - Nh¸nh 2 - §Êt hai bªn ®êng tõ ®iÓm tiÕp gi¸p QL 32C (Km 
29+200) dèc D¸t x· Tø Mü ®Õn ®iÓm tiÕp gi¸p HuyÖn lé 4 
nh¸nh 1, nhμ «ng Chinh x· V¨n L¬ng 

100,000   

E §êng huyÖn  sè 5 ( Cæ TiÕt - H¬ng Nén)   

1 
- Nh¸nh 1 - §Êt hai bªn ®êng tõ tØnh lé 315, cæng «ng 
Quang - khu 10 x· Cæ TiÕt ®Õn tiÕp gi¸p quèc lé 32A 
(Km75), cæng UBND x· H¬ng Nén 

100,000   

2 
- Nh¸nh 2 - §Êt hai bªn ®êng tõ tØnh lé 315, cæng «ng Hång 
x· H¬ng Nén ®Õn cÇu gç x· H¬ng Nén (tiÕp gi¸p víi huyÖn 
lé sè 9) 

100,000   

G §êng huyÖn  sè 6 ( TÒ LÔ - Quang Hóc)   

1 
- Nh¸nh 1 - §Êt hai bªn ®êng tõ quèc lé 32A (Km87+300) 
®Õn ®êng rÏ vμo UBND x· TÒ LÔ 

100,000  

2 
- Nh¸nh 1 - §Êt hai bªn ®êng tõ ®êng rÏ vμo UBND x· TÒ 
LÔ ®Õn tiÕp gi¸p huyÖn lé sè 3 50,000   

3 
- Nh¸nh 2 - §Êt hai bªn ®êng tõ tiÕp gi¸p nh¸nh 1 cña huyÖn 
lé sè 6 ra bÕn ®ß TÒ LÔ ®Õn tiÕp gi¸p huyÖn lé sè 7 (Khu B - 
x· TÒ LÔ) 

60,000   

H §êng huyÖn  sè 7 ( Khu1 x· TÒ LÔ - §Ëp phai x· Quang 
Hóc)   

1 
- §Êt hai bªn ®êng tõ cèng §ång Giang x· TÒ LÔ ®Õn ®Ëp 
phai x· Quang Hóc 

60,000   

I §êng huyÖn sè 8 ( tõ Km 83 + 300 quèc lé 32A ®Õn ®êng 
huyÖn lé sè 9 ®Õn, gianh giíi x· Thä V¨n - DÞ NËu)   

1 §iÓm ®Çu nèi víi huyÖn lé sè 9 ®Õn trêng  THCS Thä V¨n 100,000
2 Tõ trêng THCS Thä V¨n ®Õn c©y §a khu 6 80,000   
3 Tõ c©y §a khu 6 ®Õn Quèc lé 32A, t¹i Km 83 + 300 80,000   
K §êng huyÖn sè 9 ( H¬ng Nén - DÞ NËu).   
1 - Nh¸nh 1 - §Êt hai bªn ®êng tõ QL 32A (Km 73+650) ®Õn 

®êng rÏ ®i Thä V¨n, DÞ NËu 
600,000   

2 - Nh¸nh 1 - §Êt hai bªn ®êng tõ ®êng rÏ ®i Thä V¨n ®Õn hÕt 
trêng THCS DÞ NËu. 

150,000   

3 - Nh¸nh 1 - §Êt hai bªn ®êng tõ gi¸p trêng THCS DÞ NËu 
®Õn ®Þa danh DÞ NËu- §μo X¸. 150,000   

4 - Nh¸nh 2 - §Êt hai bªn ®êng tõ quèc lé 32A (Km 74+250) 
®Õn cÇu gç x· H¬ng Nén 

400,000   

L §êng huyÖn sè 10 (§¸ có Hng Ho¸ - huyÖn lé sè 9, qu¸n 
«ng Hång x· DÞ NËu).   

1 - §Êt hai bªn ®êng tõ huyÖn lé sè 9, cæng nhμ «ng Hng tíi 
qu¸n ®Þa giíi Hng Ho¸ - DÞ NËu 

150,000   



 
M §êng huyÖn sè 11 (tõ QL 32A, Km 70 + 200 ®Õn Km7, 

tØnh lé 316B)   

1 §Êt hai bªn ®êng nhùa tõ ®Þa giíi DËu D¬ng - Hng Ho¸ ®Õn 
Nhμ «ng Ch¬ng - khu 1 x· DËu D¬ng 

150,000   

N §êng huyÖn  sè 12  ( Thîng N«ng - Xu©n Léc).   
1 - Nh¸nh 1 - §Êt hai bªn ®êng tõ ®iÓm ®Çu nèi QL 32A 

(Km69+400) ®Õn hÕt ®Êt trêng THCS Thîng N«ng. 600,000   

2 - Nh¸nh 1 - §Êt hai bªn ®êng tõ hÕt ®Êt trêng THCS Thîng 
N«ng ®Õn ®Þa giíi hμnh chÝnh Thîng N«ng- Xu©n Léc. 

550,000   

3 - Nh¸nh 2 - §Êt hai bªn ®êng tõ ®iÓm ®Çu nèi nh¸nh 1 ®êng 
huyÖn lé sè 12 (cæng nhμ «ng NghÜa ) ®Õn ®iÓm ®Çu nèi QL 
32A(Km 68+800). 

600,000   

O §êng huyÖn  sè 13 ( QL 32A ®i ®ß Lêi).   

1 
§Êt hai bªn ®êng tõ ®Çu cÇu Trung Hμ ®Õn qua trêng THCS 
Hång §μ 100m  250,000  

2 §Êt hai bªn ®êng tõ ®Çu cÇu Trung Hμ ®i ®ß Lêi 150,000

3 
§Êt hai bªn ®êng tõ ®Çu cÇu Trung Hμ ®i bÕn phμ cò, chî ( 
®êng QL 32A cò ) 350,000  

P §Êt ë c¸c x·: Hång §μ, Thîng N«ng, DËu D¬ng, H¬ng 
Nén, Cæ TiÕt, Tam Cêng.   

1  - C¸ch trung t©m x·, chî, khu vùc (cã ®êng giao th«ng) 
c¸ch vÒ hai phÝa 150 m 

150,000   

2  - Hai bªn ®êng giao th«ng trôc chÝnh néi x·. 150,000   
3  - C¸c khu vùc cßn l¹i. 120,000   
Q C¸c x· cßn l¹i    
1  - Hai bªn ®êng giao th«ng trôc chÝnh néi x·. 100,000
2  - C¸c khu vùc cßn l¹i. 80,000   
R  C¸c khu vùc:    
1 + Vïng xa trung t©m x· miÒn nói, giao th«ng khã kh¨n. 50,000   
2 + Vïng khu vùc 3 cña huyÖn. 50,000
II ®Êt ë ®« thÞ: thÞ trÊn hng ho¸    
1 §Êt mét bªn ®êng QL 32A (phÝa tr¸i) tõ ®Þa giíi hμnh chÝnh 

x· DËu D¬ng - Hng Ho¸ ®Õn gi¸p ®Êt nhμ «ng Sinh 
1,300,000   

2 §Êt hai bªn ®êng QL 32A tõ ®Êt nhμ «ng Sinh ®Õn gi¸p ®Êt 
nhμ «ng TiÕn 

1,300,000   

3 §Êt mét bªn ®êng (phÝa tr¸i) tõ ®Êt nhμ «ng TiÕn ®Õn ®Þa giíi 
Hng Ho¸ - H¬ng Nén 1,300,000   

4 §Êt hai bªn tØnh lé 316B tõ ®iÓm ®Êu víi quèc lé 32A ®Õn 
hÕt ®Êt trêng THCS Hng Ho¸. 

1,000,000   

5 §Êt hai bªn tØnh lé 316B tõ gi¸p  trêng THCS Hng Ho¸ ®Õn 
hÕt ®Êt  viÖn KiÓm s¸t. 900,000   

6 §Êt hai bªn tØnh lé 316B tõ  gi¸p ®Êt ViÖn kiÓm s¸t ®Õn ®Þa 
giíi huyÖn Tam N«ng- Thanh Thuû. 

700,000   

7 §Êt hai bªn ®êng huyÖn lé sè 10 tõ ®iÓm nèi víi huyÖn lé sè 
11 đến UBND thị trấn Hưng Hoá ( ®êng néi thị). 700,000   

8 §Êt hai bªn ®êng huyÖn lé sè 10 tõ UBND thị trấn Hưng 
Hoá ®Õn ®Þa giíi Hng Ho¸ - DÞ NËu 

300,000   



 
9 §Êt hai bªn ®êng huyÖn lé sè 11 tõ QL 32A ®Õn ®Þa giíi 

DËu D¬ng - Hng Hãa (Bæ sung tuyÕn) 
1,000,000   

10 Khu d©n c néi thÞ kh«ng qua c¸c trôc ®êng trªn. 300,000  
11 Khu d©n c cßn l¹i.  200,000  
III §Êt s¶n xuÊt kinh doanh phi n«ng nghiÖp t¹i ®« thÞ, ®Êt 

x©y dùng trô së c¬ quan vμ ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh sù 
nghiÖp thuéc vÞ trÝ nμo th× tÝnh theo gi¸ ®Êt ë t¹i vÞ trÝ ®ã 

 
 

IV 
§Êt sö dông vμo môc ®Ých Quèc phßng, An ninh, ®Êt sö 
dông vμo c¸c môc ®Ých c«ng céng 

  

  
NÕu chØ liÒn kÒ mét lo¹i ®Êt ®· nªu trªn th× ¸p dông møc 
gi¸ ®ã.  

  

  
NÕu liÒn kÒ víi nhiÒu lo¹i ®Êt kh¸c nhau th× ¸p dông theo 
møc gi¸ cao nhÊt.  

  

   
 Tổng số xã, thị trấn là 20, trong đó:   
 Trong ®ã:   

1 X· Trung du (03):   
 Vùc Trêng, Hång §μ, Tam Cêng.   
2 C¸c x· miÒn nói (16):   

 

DÞ NËu, Thä V¨n, TÒ lÔ, Quang Hóc, Xu©n Quang, Thîng 
N«ng, DËu D¬ng, H¬ng Nén, Cæ TiÕt, V¨n L¬ng, Thanh 
Uyªn, HiÒn Quan, H¬ng Nha, Tø Mü, Ph¬ng ThÞnh, Hïng 
§« .   

3 Thị trấn (01):   
 ThÞ trÊn Hng Hãa   

 



 
 

B¶ng gi¸ ®Êtphi n«ng nghiÖp  huyÖn l©m thao n¨m 2010 

  ĐVT: đồng/m2

STT DIỄN GIẢI Giá 2010 Ghi 
chú

A ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN   
I   Đất hai bên đường ven Quốc lộ 32C   

1 Đoạn từ giáp địa phận xã Hy Cương đến đường sắt cắt ngang 
vào ga Tiên Kiên 1,000,000   

2 Đoạn từ  đường sắt cắt ngang vào ga Tiên Kiên đến nhà khách 
Công ty Supe 1,400,000   

3 Đoạn từ giáp nhà khách Super đến hết nhà ông Vinh Hoa - TT 
Hùng Sơn 1,500,000   

4 Đoạn từ giáp nhà ông Vinh Hoa đến giáp nhà bà Tiết Ngọ - TT 
Lâm Thao 1,100,000   

5 Đoạn từ giáp nhà bà Tiết Ngọ đến hết nhà ông Đình Phiên - TT 
Lâm Thao 1,300,000   

6 Đoạn từ giáp nhà ông Phùng TT Lâm Thao đến Cầu Phong Châu 800,000
II   Đất hai bên đường tỉnh 325b   

1 Đoạn từ giáp địa phận Thị trấn Phong Châu đến  giáp đường rẽ 
vào nhà thờ Xóm bướm 700,000   

2 Đoạn từ  đường rẽ vào Nhà thờ xóm bướm đến hết nhà ông Hạnh 
Mười 1,000,000   

3 Đoạn từ giáp nhà ông Hạnh Mười đến Ngã 3 Tiên Kiên 800,000   
 III Đường tỉnh 320 và ven đê Sông Hồng   
1 Đất hai bên đường tỉnh 320 và ven đê Sông Hồng 200,000

 IV  Đất hai bên đường tỉnh 324B   

1 Đoạn từ giáp đường tỉnh 324 (Sơn Vy) đến nghĩa địa Vân Hùng 
(Tứ Xã) 400,000   

2 Đoạn từ giáp đường tỉnh 324 (Cao Xá) đến nghĩa địa Vân Hùng 
(Tứ Xã) 400,000   

3 Đoạn từ giáp nghĩa địa Vân Hùng xã Tứ Xã đến Cầu Cơ giới 700,000   
4 Đoạn từ giáp Cầu cơ giới xã Tứ Xã đến đê Bản Nguyên 500,000   
 V Đất hai bên đường tỉnh 324C   

1 Đoạn từ giáp nhà Ông Yên Hùng xã Tứ Xã đến giáp đường 
Quốc lộ 32C 500,000   

 VI Đất hai bên đường tỉnh 324   
1 Đoạn từ giáp nhà ông Phùng đến hết địa phận thị trấn Lâm Thao 1,100,000

 2 Đoạn từ giáp địa phận thị trấn Lâm Thao đến đường 324 rẽ đi Tứ 
Xã 1,000,000   

 3 Đoạn từ đường rẽ Sơn Vy đi Tứ Xã đến giáp nhà ông Toàn (khu 
An Thái) 700,000   

4 Đoạn từ nhà ông Toàn (khu An Thái) đến hết SVĐ xã Cao Xá 700,000   
5 Đoạn từ giáp sân vận động xã Cao Xá đến chân đê Sông Hồng 900000   



 
xã Cao Xá 

5 Đoạn từ dốc đê chợ Cao Xá đến giáp địa phận xã Thuỵ Vân - 
Việt Trì 500,000   

 VII Đất hai bên đường các tuyến đường huyện   
1  Đường được trải nhựa hoặc bê tông 400,000
2 Đường huyện L6 từ giáp đường tỉnh 325B đi Hà Thạch 250,000

 VIII  Đất hai bên đường liên xã và khu vực chợ   

1 Đất hai bên đường liên xã các xã Tứ Xã; Cao Xá; Sơn Vy; Thạch 
Sơn 300,000   

2 Đất trong khu vực chợ các xã Tứ Xã; Cao Xá; Sơn Vi; Thạch 
Sơn 400   

3 Đất hai bên đường liên xã và khu vực chợ các xã còn lại 250,000   

 IX Các khu dân cư tập trung mới, được đầu tư 1 phần kết cấu 
hạ tầng      

1 Các khu dân cư tập trung mới, được đầu tư 1 phần kết cấu hạ 
tầng trên địa bàn TT Lâm Thao; thị trấn Hùng Sơn; 300,000   

2 Các khu dân cư tập trung mới, được đầu tư 1 phần kết cấu hạ 
tầng các xã còn lại 210,000   

3 Đất trong khu vực Trường cao đẳng hoá xã Tiên Kiên 500,000
 X Các khu dân cư còn lại   

 1 Đất hai bên đường bê tông xi măng rộng 3m trở lên ở các xã 
đồng bằng. 200,000   

 2 Đất hai bên đường bê tông xi măng rộng 3m trở lên ở các xã 
miền núi. 160,000   

3 Đất hai bên đường bê tông xi măng rộng dưới 3m ở các xã đồng 
bằng. 150,000   

4 Đất hai bên đường bê tông xi măng rộng dưới 3m ở các xã miền 
núi. 120,000   

 5 Đất các khu vực tương đối thuận lợi về giao thông các xã đồng 
bằng. 150,000   

6  Đất các khu vực tương đối thuận lợi về giao thông các xã miền 
núi. 120,000   

 7 Đất ven đường bê tông trước UBND xã Sơn Dương, song song 
với đường 324C. 450,000   

8 Đất ven đường bờ ngòi thuộc xã Vĩnh Lại. 150,000

9 Đất hai bên đường từ đường liên thôn xã Hợp Hải nối với Quốc 
lộ 32C 300,000   

 XI Đất các khu vực còn lại   
  Xã Đồng bằng 110,000
  Xã Miền núi 80,000
B ĐẤT Ở ĐÔ THỊ   
 I Khu vực Thị trấn Lâm Thao   

1 Đất hai bên đường QL 32C từ nhà ông Đình Phiên đến Cầu 
Trắng. 900,000   

2 Đất hai bên đường từ nhà ông Phong Tòng đến Cây xăng khu 900,000   



 
Quán Rùa xã Sơn Vi

3 Đất hai bên đường từ nhà Duy Hiểu đến giáp đê tả Sông Hồng, 
đường tỉnh 320 400,000   

4 Đất hai bên đường từ nhà ông Đình Phiên QL 32C đến giáp địa 
phận xã Sơn Vy + Khu vực chợ TT Lâm Thao. 500,000   

5 Đất hai bên đường từ TT GDTX đến tiếp giáp đường tỉnh 324. 700,000

 6 Đất hai bên đường nội thị từ nhà ông Đình Phiên đến nhà ông 
Phùng TT Lâm Thao. 1300000   

7 Đất hai bên đường giáp nhà ông Phùng đến Kho Thuỳ Nhật  900,000   
8 Đất hai bên đường từ Đảo tròn tới hết trường THCS Lâm Thao. 800,000
9 Đất hai bên đường liên thôn + đường bê tông rộng từ 3m trở lên. 250,000
10 Đất hai bên đường  bê tông xing măng dưới 3m 180,000   
11 Đất các khu dân cư còn lại. 120,000
 II Khu vực Thị trấn Hùng Sơn.   

1 Đất hai bên đường nối với Quốc lộ 32C vào chợ và bao quanh 
chợ khu công nhân Supe. 600,000   

2 Đất khu tập thể công nhân ắc quy - Pin Vĩnh Phú. 300,000

3 Đất hai bên đường trong khu công nhân super và khu vực 
Trường CĐ Hoá. 400,000   

4 Đất hai bên đường liên thôn trên 3m 200,000   
5 Đất hai bên đường liên thôn dưới 3m 150,000
6 Đất các khu dân cư còn lại. 120,000
        

       
      
  Tổng số xã, thị trấn là 14, trong đó: 
  1.ThÞ trÊn (2): ThÞ trÊn L©m Thao, ThÞ trÊn Hïng S¬n.   
  2.X· §ång b»ng (10):     

  
Cao X¸; VÜnh L¹i; Kinh KÖ; Tø X·; S¬n Vi; S¬n D¬ng; Hîp H¶i; Th¹ch S¬n; Xu©n 
Huy, B¶n Nguyªn. 

  3.X· MiÒn Nói(2): Tiªn Kiªn; Xu©n Lòng.   
        

 



 
 

                     B¶ng gi¸ ®Êt phi n«ng nghiÖp huyÖn thanh s¬n n¨m 
2010 

  §VT: ®ång/m2 

STT DiÔn gi¶i Gi¸ 2010 Ghi chó

A §Êt ë n«ng th«n     
1 X· Gi¸p Lai   

1.1  §Êt 2 bªn ®êng  tØnh lé 316: Tõ gi¸p ThÞ trÊn ®Õn gi¸p x· 
Th¹ch Kho¸n 300,000   

1.2 §Êt 2 bªn ®êng liªn xãm:   
 -  §Êt 2 bªn ®êng tõ ng· ba chî ®Õn nhμ ¤ng San khu 5, nhμ 

¤ng §«ng khu 2 150,000
 - §Êt 2 bªn ®êng tõ nhμ ¤ng §«ng khu 2 ®Õn nhμ ¤ng TiÖp 

khu 3, nhμ bμ Ho¹ch khu 4 50,000
1.3 §Êt khu d©n c tËp chung:   
 - Khu hμnh chÝnh 1, 2, 3, 5,6:  30,000   
 - Khu hμnh chÝnh 7 (®Êt khu tËp thÓ khu c«ng nh©n PirÝt cò) 100,000
 - Khu hμnh chÝnh 8: (§Êt gi¸p ranh ThÞ trÊn - Khu trμn ®×nh) 150,000

1.4 §Êt ë n«ng th«n cßn l¹i cha tÝnh ë trªn 25,000
2 X· S¬n Hïng   

2.1 §êng quèc lé 32 A   
 -  §Êt 2 bªn ®êng ®o¹n tõ cÇu Kh¸nh ®Õn cèng tho¸t níc ra 

s«ng Bøa  500,000
-  §Êt 2 bªn ®êng ®o¹n tõ cèng tho¸t níc ra s«ng Bøa ®Õn ®êng 

rÏ vμo lμng nghÒ xãm Khu©n 450,000
-  §Êt 2 bªn ®êng ®o¹n tõ  ®êng rÏ vμo lμng nghÒ xãm Khu©n 

®Õn tiÕp gi¸p huyÖn Tam N«ng 500,000   
2.2 §Êt 2 bªn ®êng liªn x·     
 - Tõ gi¸p hé Bμ YÕn ®Õn tiÕp gi¸p ®Êt TÒ LÔ 200,000   
 - §Êt  hai bªn ®êng tõ tr¹m x¸ x· ®Õn trêng tiÓu häc 100,000   
 -  §Êt 2 bªn ®êng tõ trêng tiÓu häc ®Õn gi¸p x· Thôc LuyÖn 50,000

2.3 §Êt khu tËp trung d©n c n«ng th«n gåm c¸c khu: Khu 
Bôc, L¸nh, Soi C¶, Gai 30,000

2.4 §Êt khu tËp trung d©n c n«ng th«n gåm c¸c khu: Chanh, 
Khu©n 70,000

2.5 §Êt khu n«ng th«n cßn l¹i cha tÝnh ë phÇn trªn  25,000
3 X· Thôc LuyÖn     

3.1 §êng Quèc lé 32 A   
 -  §Êt 2 bªn ®êng ®o¹n tõ cÇu B×nh D©n ®Õn ®μi truyÒn thanh, 

truyÒn h×nh ( hÕt ®Êt thæ c hé «ng §øc khu 6) 700,000
 -  §Êt 2 bªn ®êng ®o¹n tõ ®μi truyÒn thanh, truyÒn h×nh (gi¸p 

hé «ng §øc) ®Õn tiÕp gi¸p x· §Þch Qu¶ (hÕt hé «ng Hanh khu 
15) 500,000



 
3.2  §êng tØnh lé 316      
 -  §o¹n tõ ®iÓm tiÕp gi¸p ThÞ trÊn Thanh S¬n ®Õn ng· ba nhμ 

Bμ Thø TÞnh (khu phè Soi) 300,000   
 - §o¹n tõ ng· ba Thôc LuyÖn gi¸p nhμ Bμ Thø TÞnh ®Õn ®iÓm 

tiÕp gi¸p x· Cù Th¾ng  250,000
3.3  §êng tØnh lé 316 C     
 -  §Êt 2 bªn ®êng tõ gi¸p nhμ Bμ Thø TÞnh ®Õn hÕt hé ¤ng 

ViÖn (Khu §ång L·o) 300,000   
- §o¹n tõ gi¸p nhμ «ng ViÖn ®Õn tiÕp gi¸p x· Vâ MiÕu 150,000

3.4 §êng tØnh lé 320:   
 - §Êt hai bªn ®êng tõ Quèc lé 32A ®Õn hÕt hé «ng Hoμng 

Ngäc T¨ng (khu B×nh D©n)  300,000
3.5 §êng liªn th«n     
 -  §Êt 2 bªn ®êng tõ 316C (gi¸p ®Êt nhμ «ng Tr×nh) ®Õn khu 

Ngäc §ång (hÕt hé «ng H¶i), ®o¹n gi¸p ®Êt hé «ng TuÊn ®Õn 
khu 8 (hÕt ®Êt hé «ngVinh), ®o¹n gi¸p ®Êt «ng H÷u ®Õn khu 
BÕn §×nh (hÕt ®Êt hé «ng B×nh) 100000   

 - §Êt 2 bªn ®êng tõ 316C (gi¸p ®Êt «ng Chó) ®Õn khu §ång Cá 
(hÕt ®Êt hé «ng Hîi) 100000   

 - §Êt 2 bªn ®êng tõ Quèc lé 32A gi¸p ®Êt hé «ng XuÊt (khu 6), 
®Õn hé «ng Nam (khu 6), ®o¹n gi¸p ®Êt hé «ng TØnh (khu 6) 
®Õn hé bμ V©n (khu B×nh D©n) 

100000
  

   §Êt 2 bªn ®êng tõ Quèc lé 32A gi¸p ®Êt hé «ng XuÊt (khu 
6), ®Õn hé «ng Nam (khu 6), ®o¹n gi¸p ®Êt hé «ng TØnh (khu 
6) ®Õn hé bμ V©n (khu B×nh D©n) 

100000
  

3.6 §Êt tËp trung d©n c n«ng th«n   
 - Khu 6, khu B×nh D©n, khu 15 80,000
 - Khu phè Soi, khu §ång XÞa, khu §a §u, khu §ång L·o 60,000   
 - §Êt khu tËp trung d©n c n«ng th«n cßn l¹i cha tÝnh ë phÇn 

trªn 50,000
 - §Êt ë r¶i r¸c xa khu tËp trung d©n c cha tÝnh ë trªn 30,000   
4 X· Th¹ch Kho¸n     

4.1 §Êt 2 bªn ®êng tØnh lé 316     
-  §Êt 2 bªn ®êng khu trung t©m : Tõ cÇu §en ®Õn gi¸p x· Gi¸p 

Lai 350,000
- §Êt 2 bªn ®êng cßn l¹i  300,000   

4.2 §Êt 2 bªn ®êng liªn x· ngoμi khu vùc ®· tÝnh ë trªn     
 - Tõ hé ¤ng TuÊn khu CÇu §en ®Õn hé ¤ng §¸n khu Phó 

§Æng 50,000
 - Tõ ®êng §ång C¶ ®i Khu §×nh ®i tØnh lé 316 ( Gi¸p  tr¹m y 

tÕ) 200,000   
- §Êt hai bªn ®êng t nhμ «ng Canh ®i xãm Néi (®Õn nhμ Bμ 

Nhîng) 100,000   
- §Êt hai bªn ®êng t nhμ  Bμ Nhîng qua c¸nh ®ång ®Õn tØnh lé 

316 200,000
4.3 §Êt tËp trung d©n c n«ng th«n   
 - Khu Nhang Quª, §¸ B¹c, Trung Hng 40,000



 
- §Êt khu d©n c n«ng th«n cßn l¹i 30,000
5 X· §Þch Qu¶     

5.1 §êng quèc  lé 32A:     
 -  §Êt 2 bªn ®êng khu trung t©m x· §Þch Qu¶ (Tõ hé ¤ng B¾c 

Lan ®Õn ng· ba ViÖt TiÕn) 450,000
  §Êt tiÕp gi¸p thÞ trÊn      
 - §Êt Ng· ba ViÖt TiÕn ®Õn tiÕp gi¸p x· Thôc LuyÖn 250,000  
 - §Êt tõ hé «ng B¾c Lan ®Õn tiÕp gi¸p x· Mü ThuËn, huyÖn 

T©n S¬n 200,000  
5.2 §êng tØnh lé 313D:    
 - §Êt hai bªn ®êng tõ ng· ba ViÖt TiÕn ®Õn gi¸p huyÖn Yªn 

LËp.(Tõ hé ¤ng ¸nh ®Õn hé ¤ng §«n) 200000
5.3 §Êt n»m hai bªn ®êng D1 - K6   
+ Tõ hé Bμ HiÒn ®Õn trêng tiÓu häc §Þch Qu¶ cò 150,000   
 + Tõ trêng tiÓu häc §Þch Qu¶ ®Õn nhμ ¤ng H¶i Lîng xãm 

ChiÒng 50,000
5.4 §Êt 2 bªn ®êng liªn th«n tõ §ång Väng ®i Gß Gi÷a (Tõ 

hé nhμ Bμ LuyÕn (Hïng) ®Õn hé ¤ng Lý xãm 6) 50,000
5.5  §Êt khu tËp trung d©n c n«ng th«n (Xãm Ch¸t, ChiÒng, 

Lãng, Lñm, Gß Gi÷a, Vò ThÞnh, Suèi Nai, Mu«i, GiÕng, 
BÌo, CÇu Kho¶, Móc Tríi, §Òn Väng, §ång MÌ, Ao VÌn, 
§×nh, §ån ¦ít, ViÖt Phó, M¬)  40,000

5.6 §Êt khu n«ng th«n cßn l¹i cha tÝnh phÇn ë trªn, ®Êt xãm vïng 
cao khu QuyÕt TiÕn 25,000  

6 X· Vâ MiÕu    
6.1 §êng tØnh lé 316 C    
 - §Êt 2 bªn ®êng tõ gi¸p x· Thôc LuyÖn ®Õn nhμ bμ Minh 120,000  
-  §Êt 2 bªn ®êng khu trung t©m x·: Tõ hé Bμ Minh ®Õn hé 

¤ng TÕ (®Çu trμn s«ng D©n); 200,000  
 - §Êt 2 bªn ®êng tØnh lé 316C cßn l¹i cha tÝnh ë trªn 120,000  

6.2 §Êt khu trung t©m, khu vùc chî cã kh¶ n¨ng sinh lêi: 
®o¹n tõ hé nhμ bμ An ®Õn hé ¤ng Hëng (xãm Tr¹i) 100,000  

6.3 §Êt n»m hai bªn ®êng liªn x· ngoμi khu vùc ®· tÝnh ë 
trªn: §o¹n tõ hé ¤ng Tù ®Õn hé ¤ng T (xãm Gß Vêng); 
®o¹n tõ hé «ng H÷u ®Õn hé ¤ng To¹i (xãm Dï); ®o¹n tõ 
nhμ ¤ng Danh ®Õn trêng tiÓu häc 1 khu RÞa 50,000  

6.4 §Êt ë tËp trung khu Hμm Yªn 30,000  
6.4 §Êt ë khu RÞa 1 22,000  
6.5 §Êt khu tËp trung d©n c n«ng th«n cha tÝnh ë trªn 23,000  
7 X· V¨n MiÕu    

7.1 §êng tØnh lé 316 C    
 - §Êt hai bªn ®êng tõ gi¸p x· Vâ MØÕu ®Õn gi¸p x· V¨n Lu«ng 100,000  

7.2 §êng V¨n MiÕu - H¬ng CÇn (tØnh lé 316D cò )    
 - §Êt 2 bªn ®êng tõ ng· ba ®i Minh §μi ®Õn nhμ ¤ng C«ng 

xãm MËt 150,000  



 
 - §Êt 2 bªn ®êng tõ gi¸p nhμ ¤ng C«ng xãm MËt ®Õn c©y x¨ng 

Hoμ Liªn xãm DÑ 1 250,000  
 -  §Êt 2 bªn ®êng tõ gi¸p c©y x¨ng Hoμ Liªn ®Õn nhμ ¤ng 

Thanh DÑ 2 500,000  
 - §Êt 2 bªn ®êng tõ gi¸p nhμ ¤ng Thanh DÑ 2 ®Õn nhμ ¤ng 

Thao Dung DÑ 2 200,000  
 - §Êt 2 bªn ®êng tõ nhμ ¤ng Thao Dung DÑ 2 ®Õn hÕt nhμ ¤ng 

ThiÖn xãm V¨n Phó 120,000  
 - §Êt 2 bªn ®êng cßn l¹i cña tØnh lé 316D  60,000  

7.3 §êng V¨n MiÕu - Vinh TiÒn    
 -  §Êt hai bªn ®êng tõ ng· ba Chî v¨n MiÕu ®Õn ruéng æ Cß 500000  
 - §Êt 2 bªn ®êng tõ gi¸p ruéng æ Cß ®Õn gi¸p x· Tam Thanh  100000  

7.4 §êng V¨n MiÕu - Kh¶ Cöu    
 - §Êt 2 bªn ®êng Tõ ng· ba xãm Trèng ®Õn gi¸p x· Kh¶ Cöu 60000  

7.5 §êng V¨n MiÕu ®i Long Cèc huyÖn T©n S¬n 50000  
 - §Êt 2 bªn ®êng tõ nhμ ¤ng Cèng DÑ 1 ®Õn cæng trêng THPT 150000  

7.6 §Êt khu tËp trung d©n c n«ng th«n t¹i 10 khu    
 - Khu LiÖm, KÐn, C¸t, Trèng, trÇu, MËt, DÑ 1, DÑ 2, V¨n L©m, 

V¨n Phó  20,000  
7.7 §Êt c¸c th«n b¶n vïng s©u: XÌ 1, XÌ 2, Thμnh C«ng, Tam 

V¨n vμ d©n c ë kh«ng tËp trung cßn l¹i cha tÝnh ë trªn 19,000  
8 X· Kh¶ Cöu    

8.1 §êng V¨n MiÕu-Kh¶ Cöu - §«ng Cöu -  Thîng Cöu    
  §Êt 2 bªn ®êng huyÖn lé tõ gi¸p x· V¨n MiÕu ®Õn nhμ «ng 

NhiÖm 60,000  
  §Êt 2 bªn ®êng tõ Nhμ «ng NhiÖm ®Õn nhμ «ng ¸n ChÝnh 100,000  
  §Êt 2 bªn ®êng tõ hé «ng ¸n ChÝnh ®Õn gi¸p x· Thîng Cöu 40,000  
  §Êt 2 bªn ®êng tõ hé «ng Thñ ®Õn hé «ng Xo¹n xãm C©u 50,000  
  §Êt 2 bªn ®êng tõ hé «ng Xo¹n Xãm C©u ®Õn gi¸p x· §«ng 

Cöu 40,000  
8.2 §Êt 2 bªn ®êng liªn th«n 25,000  
8.3 §Êt khu Chî tõ nhμ «ng Oanh ®Õn nhμ «ng Xu©n, ®Õn 

nhμ «ng H¶i 100,000  
8.4 §Êt khu d©n c tËp chung:    
  Xãm B·i Lau (bªn kia bê suèi) 25,000  
  Khu vùc suèi Ló; khu gèc QoÌn, xãm Chu«i 22,000  

8.5 §Êt ë khu d©n c c¸c xãm cßn l¹i 19,000  
9 X· §«ng Cöu    

9.1  §Êt 2 bªn ®êng V¨n MiÕu, Kh¶ Cöu, §«ng Cöu    
- Tõ hé ¤ng H¹nh xãm QuÐt ®Õn gi¸p hé «ng KiÓu xãm B¸i. 

®Êt 2 bªn 40,000  
  ®êng khu trung t©m x· gåm c¸c xãm: Mu 1, Mu 2, BÇu, B¸i, 

Nhåi    
9.2 §Êt khu trung t©m, khu vùc chî cã kh¶ n¨ng sinh lêi     
- Tõ hé ¤ng Thμnh xãm Mu2 ®Õn hé ¤ng LÖ xãm Mu 2 50,000  



 
9.3 §Êt n»m hai bªn ®êng liªn th«n gåm c¸c xãm: Xãm C¹n, 

Däc, Nhæi, QuÐt, Võn, Cèc, B 25,000  
9.4 §Êt c¸c xãm vïng Cao : H¹ Thμnh, B, Cèc, DÊu 19,000  
9.5 §Êt khu n«ng th«n cßn l¹i cha tÝnh ë phÇn trªn 22,000  
10 X· Thîng Cöu    

10.1  §Êt 2 bªn ®êng V¨n MiÕu, Kh¶ Cöu, Thîng Cöu    
  §o¹n tõ gi¸p x· Kh¶ Cöu ®Õn gi¸p nhμ «ng Son 40,000  
  §o¹n tõ nhμ «ng Son ®Õn hÕt nhμ «ng Dòng (UB cò) 80,000  

10.2 §Êt 2 bªn ®êng liªn th«n 25,000  
10.3 §Êt vïng cao, vïng s©u xãm Sinh Tμn 19,000  
10.4 §Êt khu d©n c cßn l¹i 25,000  
11 X· T©n LËp    

11.1 §êng V¨n MiÕu - H¬ng CÇn (tØnh lé 316 D cò)    
  -  §Êt 2 bªn ®êng khu trung t©m x·: Tõ hé ¤ng Mai ®Õn hé 

«ng ChØnh 100,000  
-  §Êt 2 bªn ®êng  tõ hé ¤ng ChØnh ®Õn hé «ng Nèi 50,000  

11.2 §Êt hai bªn ®êng liªn x·    
 - Tõ hé ¤ng S¬n ®Õn hé «ng B¶y 100,000  
 - Tõ hé ¤ng Thμnh ®Õn hé Dèc Chu Biªn 50,000  
 - Tõ hé ¤ng Chung ®Õn hé «ng Qu©y 25,000  

11.3 §Êt khu tËp trung d©n c n«ng th«n gåm c¸c xãm: Xãm 
MÝt, MËn, Chñng, Na Thîng 25,000  

11.4 §Êt c¸c th«n b¶n vïng s©u: xãm ChÑn 19,000  
12 x· T©n Minh    

12.1 §êng V¨n MiÕu - H¬ng CÇn (tØnh lé 316 D cò)    
-  §Êt 2 bªn ®êng khu trung t©m x·: Tõ hé ¤ng Ph¸n ®Õn hé 

«ng Träng; Tõ hé ¤ng Th©n ®Õn hé «ng Nhu, Tõ hé ¤ng 
HiÒn ®Õn nhμ ¤ng TuÊn 100,000  

- §Êt 2 bªn ®êng cßn l¹i  50,000  
12.2 §Êt tËp trung d©n c n«ng th«n 25,000  
12.3 §Êt c¸c khu vùc r¶i r¸c kh«ng tËp trung 19,000  
13 X· Cù Th¾ng    

13.1 §êng tØnh lé 316:     
-  §Êt 2 bªn ®êng khu trung t©m x·: Tõ hé ¤ng TrÇn §¹i ViÖt 

khu CÇu Tr¾ng ®Õn tiÕp gi¸p x· TÊt Th¾ng 250,000  
- §Êt hai bªn ®êng cßn l¹i  150,000  

13.2 

§Êt hai bªn ®êng liªn th«n tõ : Hé «ng Tiªu khu 4.1 ®Õn 
hé «ng ThÕ khu N¬ng; Hé «ng Thμnh khu 5 ®Õn hé «ng 
TrÝ khu ; Hé «ng Liªn khu 2 ®Õn hé « Thªm khu 2; tõ tr-
êng cÊp 2 ®Õn hé «ng Sinh khu 10; tõ hé «ng thμnh khu 
13 ®Õn hé «ng TiÕn 50,000  

13.3 §Êt ë cßn l¹i  ngoμi khu vùc ®· tÝnh ë trªn 25,000  
14 X· TÊt Th¾ng    

14.1 §êng tØnh lé 316    



 
-  §Êt 2 bªn ®êng khu trung t©m x·: Tõ hé ¤ng ThiÖu (Dung) 

®Õn hé «ng Hoμ cÇu Khoang Xanh 250,000  
- §Êt 2 bªn ®êng cßn l¹i  100,000  

14.2 §êng tÊt Th¾ng - S¬n Thuû    
- §Êt hai bªn ®êng tõ ng©n hμng Tam Th¾ng ®Õn hé «ng V¨n 

khu 1 100,000  
14.3 §Êt 2 bªn ®êng liªn x·     

 - Tõ hé «ng B×nh khu 11 ®Õn hé «ng Thø khu 12 50,000  
 -  Tõ hé «ng T¹o khu 12 ®Õ hé «ng ChiÕn (§¶ng) khu 12 50,000  
 - Tõ hé «ng §¶ng khu 12 ®Õn hé «ng Binh khu 3; tõ hé «ng 

§Ünh khu 9 ®Õn hé «ng Dìng khu 6 40,000  
14.4 §Êt 2 bªn ®êng liªn th«n    

  Tõ hé «ng Tháa khu 9 ®Õn hé «ng Gia khu 9 70,000  
  §Êt 2 bªn ®êng liªn th«n cßn l¹i 40,000  

14.5 §Êt khu n«ng th«n cßn l¹i cha tÝnh ë phÇn trªn  25,000  
15 X· Cù §ång    

15.1 §êng tØnh lé 316:     
 -  §Êt 2 bªn ®êng khu trung t©m x·: tõ hé «ng Doanh xãm

Minh Khai ®Õn hé Quang xãm §ån, tõ hé bμ Vinh xãm Minh 
Khai ®Õn hé «ng Lôc xãm §ån 250,000  

- §Êt 2 bªn ®êng cßn l¹i  100,000  
15.2 §Êt khu trung t©m, khu vùc chî cã kh¶ n¨ng sinh lêi Tõ 

hé ¤ng Mai khu Chãn ®Õn hé «ng T©m khu Chãn, ®o¹n 
tõ hé ¤ng Khoa ®Õn hé «ng V©n xãm Minh Khai 70,000  

15.3 §Êt hai bªn ®êng liªn x· : tõ hé ¤ng T©m ®Õn hé bμ Thuý 
khu Chãn, Tõ hé ¤ng V©n ®Õn hé «ng Long khu QuyÕt 
TiÕn, Tõ hé ¤ng H¶i ®Õn hé «ng L©m xãm Minh Khai 30,000  

15.4 §Êt ë cßn l¹i cha tÝnh ë trªn 25,000  
16 X· Th¾ng S¬n    

16.1 §êng tØnh lé 316:     
 - Tõ ®Çu cÇu §¸ Mμi ®Õn nhμ ¤ng Gia 175,000  
 - Tõ hé ¤ng Gia ®Õn nhμ ¤ng H¶o  200,000  
 -  Tõ nhμ «ng H¶o ®Õn nhμ «ng Hoa §¸ Cãc 250,000  

16.2 §êng 317C Tõ Th¾ng S¬n ®i Hoμng X¸    
- §Êt 2 bªn ®êng: tõ ®êng rÏ §¸ Bia ®Õn Suèi §ôc  250,000  
-  §Êt 2 bªn ®êng cßn l¹i 200,000  

16.3 §êng liªn x· Tõ Th¾ng S¬n ®i Trung ThÞnh    
 - Tõ hé Bμ GiÕng ®Õn ao nhμ «ng ¤ng Têng 200000  
 - §Êt hai bªn ®êng cßn l¹i 150000  

16.4 §Êt hai bªn ®êng  Hoμng X¸ - Trung NghÜa qua §a NghÖ 
Th¾ng S¬n 100000  

16.5 §Êt 2 bªn ®êng tõ rÏ liÖt sü ®i §ång §»m vμ tõ bμ GiÕng 
®i §ång §»m 50,000  

16.6 §Êt 2 bªn ®êng tõ nhμ «ng C¶nh §ång Cèc ®i ®ång §»m 50,000  
  §Êt 2 bªn ®êng tõ rÏ §a NghÖ ®i §¸ §en 50,000  
       



 
16.6 §Êt ë khu d©n c cßn l¹i 30,000  
17 X· H¬ng CÇn    

17.1 §êng tØnh lé 316 :     
- Tõ hé ¤ng Hïng ®Õn hé «ng Hëng khu XÐn 400,000  
- Tõ hé ¤ng Th¾ng ®Õn hé Bμ Hoa xãm T©n H¬ng 450,000  
- Tõ hé ¤ng ThuËt khu §ång §a ®Õn hé «ng KiÕm khu 

Khoang 300,000  
  Tõ hé ¤ng Hoμ ®Õn hé bμ TuÊt khu §ån; Hé «ng ThÕ T©n H-

¬ng ®Õn hé «ng ViÕt T©n H¬ng;  350,000  
- §Êt hai bªn ®êng cßn l¹i 200,000  

17.2 §êng H¬ng CÇn - V¨n MiÕu    
  Tõ gi¸p hé  «ng Kú T©n H¬ng ®Õn hé «ng CÇn LÞch 1 200,000  

17.3 §Êt hai bªn ®êng liªn x· :    
 -  Tõ hé «ng B¾c ®Õn hé «ng Lan xãm Ong 100000  
- Tõ hé ¤ng Long ®Õn hé «ng ViÖn khu LÌo 150,000  
- Tõ hé ¤ng Nh©m ®Õn hé «ng Dòng Khu §ång S¹ng 80000  
- Tõ hé «ng ThuÇn khu T©n H¬ng ®Õn hé «ng Thanh xãm Ong 200,000  
- Tõ hé «ng TÜnh ®Õn hé «ng Th¾ng khu Tr¹i 150,000  

17.4 §Êt n»m hai bªn ®êng liªn th«n    
 - Tõ hé ¤ng §óng ®Õn hé «ng ViÖt khu Khoang 100,000  
 - Tõ hé ¤ng Sinh ®Õn hé «ng Khai khu LÌo 100,000  
 -  Tõ hé «ng CÇn xãm XÐn ®Õn hé «ng B¸ch xãm Hem 100,000  

17.5 §Êt khu tËp trung d©n c n«ng th«n:  Khu §ån, LÞch 1, 
§ång KÑm, LÌo, XÐn, Lich 2, §ång Qu¸n,  C¸c khu Khu 
Ch¸u, §ång S¹ng, §ång §a, Hem 50,000  

17.6 §Êt Khu §¸ C¹n vμ c¸c khu vùc r¶i r¸c cha tÝnh ë trªn 20,000  
18 X· Yªn L¬ng    

18.1 §êng tØnh lé 316:     
- §Êt 2 bªn ®êng tõ hé ¤ng Cêng khu CÇu Tr¾ng ®Õn hé «ng 

Uý khu 4, Tõ hé ¤ng B¶y L·ng ®Õn hé «ng Cëi khu 5 200,000  
- §Êt 2 bªn ®êng 316 cßn l¹i 100,000  

18.2 §Êt n»m hai bªn ®êng liªn x· tõ tØnh lé 316 ®i xãm Gß §a 
x· Yªn L·ng, §Êt tõ hé bμ Nhung ®Õn hé Bμ Nghi xãm 
Gß §a Yªn L·ng 30,000  

18.3 §Êt khu tËp trung d©n c n«ng th«n     
 - Khu 1, khu 2, khu 4, khu 5 (trõ khu T©m V¸n) 25,000  
 - Khu 6, khu 7, khu 8 22,000  
 - §Êt ë cßn l¹i 19,000  
19 X· Yªn L·ng    

19.1 §êng tØnh lé 316:    
  §Êt hai bªn ®êng tõ gi¸p Yªn L¬ng ®Õn gi¸p Yªn S¬n 200,000  
 

19.2 §êng liªn x·:     
  §o¹n tõ Ng· ba Dèc §á ®Õn gi¸p ®Êt x· Tu Vò huyÖn Thanh 

Thñy 20,000  
 - §o¹n tõ nhμ §ång §êng ®Õn nhμ «ng Huy (thó y) 100,000  



 
  §o¹n tõ ng· t §«ng ThÞnh ®Õn nhμ bμ M«n 50,000  
- §o¹n tõ nhμ ¤ng Sü (Hoμ) ®Õn nhμ ¤ng ChiÕn, §o¹n tõ ®êng 

rÏ vμo nhμ Th¾ng Xu©n ®Õn ng· Ba qu¸n «ng H¶i (Thu) 100,000  
 - §o¹n tõ nhμ ¤ng §êng ®Õn nhμ ¤ng Lan (Giang), §o¹n tõ 

nhμ ¤ng Hμm ®Õn nhμ ¤ng S¶o, §o¹n tõ nhμ ¤ng Hîp ®Õn 
nhμ ¤ng TuÊn (Nam) 80,000  

 - §o¹n tõ nhμ ¤ng Hïng ®Õn nhμ ¤ng Vü, §o¹n tõ nhμ ¤ng 
H¹ (Khai) ®Õn nhμ ¤ng Tþ, §o¹n tõ nhμ ¤ng B¶o ®Õn nhμ 
¤ng L©m (H¶i), §o¹n tõ nhμ ¤ng Lu San ®Õn nhμ ¤ng B¶o 
Toμn 40,000  

 - §o¹n tõ nhμ ¤ng Th¸i (Danh) ®Õn nhμ ¤ng ThÝch Thuû (B·i 
San), ®o¹n tõ nhμ Bμ D ®Õn CÇu B¹t 30,000  

19.3 §êng liªn th«n tõ xãm §«ng ThÞnh ®Õn xãm Gß §a    
 - §o¹n tõ nhμ ¤ng Th¾ng (L©m NghiÖp) ®Õn nhμ ¤ng Ninh 

H¶i, §o¹n tõ nhμ ¤ng §¸ Yªn ®Õn qu¸n «ng Hïng 100000  
  §o¹n tõ nhμ «ng Minh Thñy ®Õn nhμ «ng Tó H¶i xãm §«ng 

ThÞnh 60000  
  §o¹n tõ nhμ «ng ThËn (§«ng ThÞnh) ®Õn nhμ «ng Thø xãm 

Gß §a, khu vùc xung quanh chî Dèc §á 50000  
  §o¹n tõ «ng Dòng Dinh ®Õn nhμ «ng H¹nh H¹ 50000  

19.4 §Êt khu quy ho¹ch míi, khu tËp chung d©n c n«ng th«n    
 - Khu §ång Bãp, Pheo, Trung ThÞnh, §«ng Vîng, §«ng ThÞnh 50000  
  §Êt quy ho¹ch míi khu §ång Bãp, §ång Ve xãm §μnh, khu 

Pheo, khu §«ng Vîng 30,000  
  §Êt c¸c khu cßn l¹i cha tÝnh ë trªn 25,000  

20 x· Yªn S¬n    
20.1 §êng tØnh lé 316:     

-  §Êt 2 bªn ®êng tõ hé ¤ng HiÒn (Kh¶i) ®Õn hé ¤ng Tån (H-
¬ng) 250,000  

- Tõ hé ¤ng Tù (Cèng 3 cöa) ®Õn hé ¤ng Hoan (Khu Mè) 150,000  
- §Êt däc theo 2 bªn ®êng tØnh lé 316 cßn l¹i 100,000  

20.2 §Êt khu trung t©m, khu vùc chî cã kh¶ n¨ng sinh lêi     
- Tõ hé nhμ ¤ng Thanh (§é) ®Õn cæng UBND x·, Tõ hé ¤ng 

§iÓn ®Õn hé «ng Vui (Liªn Chung). 80,000  
- Tõ hé ¤ng H¸n ®Õn hé «ng C¸t (Liªn Chung) 50,000  

20.3 §Êt hai bªn ®êng liªn x·    
 - §êng liªn x· tõ Liªn Chung ®i KÕt B×nh, Tõ ®êng 316 ®i khu 

Tr¹i Yªn, Tõ hé nhμ ¤ng Toμn (Liªn Chung) ®Õn ng· ba khu 
Chen 30,000  

 
20.4 §Êt khu tËp trung d©n c n«ng th«n :    

- Khu Mè, Lau, Von Má, Liªn Chung, KÕt B×nh, §Ò Ng÷ 25,000  
- Khu Chen, Chù, Hå, H¹ S¬n, BÕn DÇm vμ c¸c khu vùc cßn l¹i 

cha tÝnh ë trªn 19,000  
21 x· L¬ng Nha    

21.1 §êng tØnh lé 317:     
- Tõ ®Çu cÇu L¬ng Nha ®Õn nhμ ¤ng Ho¹ch xãm L¹c Song 200,000  



 
- §Êt hai bªn ®êng cßn l¹i 150,000  

21.2 §Êt khu tËp trung d©n c n«ng th«n    
 - Khu hμnh chÝnh 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 50,000  
 - Khu hμnh chÝnh 5, 8 80,000  

21.3 §Êt ë r¶i r¸c kh«ng tËp trung cha tÝnh ë trªn 30,000  
22 X· Tinh NhuÖ    

22.1 §êng tØnh lé 316    
  §Êt 2 bªn ®êng tõ Ng· ba ®Õn ®Þa phËn gi¸p tØnh Hßa B×nh 200,000  
  §Êt 2 bªn ®êng tõ Ng· ba ®Õn hé «ng Nh©n xãm T©n 140,000  
  §Êt 2 bªn ®êng tõ hé «ng Nh©n ®Õn hé «ng Dù 100,000  

22.2 §êng tØnh lé 317:     
  §Êt 2 bªn ®êng tõ Ng· ba qua chî ®Õn hé «ng Nghiªm 200,000  
  §Êt 2 bªn ®êng tõ hé «ng Nghiªm ®Õn cæng UBND x· Tinh 

NhuÖ 200,000  
  §Êt 2 bªn ®êng ®o¹n cæng UBND x· ®Õn hé «ng MÝt xãm 

Gi¸o (gi¸p x· L¬ng Nha) 150,000  
22.3 §êng liªn x· ®o¹n tõ hé «ng Nhêng xãm T©n ®Õn §¸ Kª 

xãm SÝnh 50,000  
22.4 §Êt trong khu d©n c vμ c¸c ®êng cßn l¹i 30,000  

B §Êt ë ®« thÞ    
  ThÞ trÊn Thanh S¬n (§« thÞ lo¹i 5 )    
1 §o¹n tõ ®êng vμo Phßng gi¸o dôc ®Õn  cæng ®êng vμo bÖnh 

viÖn 1,200,000  
2 §o¹n tõ ®êng rÏ vμo phßng Gi¸o dôc ®Õn hÕt nhμ ¤ng Ho¹ch 

(§iÖn níc) 1,100,000  
3 §o¹n tõ h¹t kiÓm l©m ®Õn hÕt nhμ ¤ Hïng Kem 1,100,000  
4 §o¹n tõ nhμ ¤ Ho¹ch ®iÖn ®Õn ®Çu cÇu 19/5 1,000,000  
5 §o¹n tõ ng· ba vμo Chî Vμng ®Õn tr¹m biÕn ¸p 900,000  
6 §o¹n tõ ®êng rÏ vμo BÖnh viÖn ®Õn Ao Gia 900,000  
7 §o¹n hai ven ®êng xuèng bÕn c¶ng 700,000  
8 §o¹n tõ gi¸p tr¹m biÕn ¸p ®Õn ®êng rÏ vμo xãm Hoμng Trung 700,000  
9 §o¹n hai ven ®êng vμo BÖnh viÖn (tõ gi¸p quèc lé 32 A ®Õn 

cæng B. viÖn) 800,000  
10 §o¹n quèc lé 32A tõ Ao Gia ®Õn h¹t b¶y giao th«ng ®èi diÖn 

nhμ ¤ng L¬ng 900,000  
11 §o¹n tõ nhμ ¤ng Bé kiÓm l©m ®Õn hÕt nhμ ¤ng ThuËn L¬ng 500,000  
12 §o¹n tõ gi¸p nhμ ¤ng L¬ng (h¹t b¶y) ®Õn CÇu Kh¸nh 700,000  
13 §o¹n tõ nhμ ¤ng Léc TÝnh ®Õn ®Çu cÇu Rßng 500,000  
14 §o¹n tõ gi¸p nhμ ¤ng ThuËn L¬ng ®Õn Ao Bong (®êng rÏ ®éi 

12 ) 400,000  
15 §Êt hai bªn ®êng tØnh lé 316 ®o¹n tõ Ao Bong ( ®êng rÏ ®éi 

12 ) ®Õn gi¸p ®Þa phËn x· Gi¸p Lai. 300,000  
16 §o¹n tõ nghÜa trang liÖt sü ®Õn gi¸p ®êng quèc lé 32 (®êng ®i 

l¬ng thùc ) 500,000  
17 §Êt n»m phÝa sau (b¨ng 2 cña vÞ trÝ 1,2,3  nªu trªn ) 150,000  
18 §Êt n»m phÝa sau (b¨ng 2) cña vÞ trÝ 4,5,6 150,000  



 
19  §Êt hai bªn ®êng vμo vμ sau s©n vËn ®éng  300,000  
20 Hai ven ®êng nh¸nh thuéc thÞ trÊn Thanh S¬n (cha tÝnh ë 

phÇn trªn) 150,000  
21 §Êt khu d©n c n«ng th«n ë thÞ trÊn 150,000  
22 §Êt cßn l¹i  n»m s©u trong c¸c khu d©n c giao th«ng kh«ng 

thuËn tiÖn 30,000  

C 
§Êt s¶n xuÊt kinh doanh phi n«ng nghiÖp t¹i n«ng th«n 
vμ ®« thÞ ®îc tÝnh b»ng 80% gi¸ ®Êt ë cïng vÞ trÝ liÒn kÒ 
cña khu vùc.     

D 
Gi¸ cña c¸c lo¹i ®Êt kh¸c cßn l¹i ngoμi c¸c lo¹i ®Êt ®· nªu 
trªn, møc gi¸ ®îc tÝnh b»ng gi¸ ®Êt ë cïng vÞ trÝ liÒn kÒ 
cña khu vùc.     

    
Tổng số xã, thị trấn là 22 xã miền núi và 1 thị trấn:   

  
 1. ThÞ trÊn (01): ThÞ TrÊn Thanh Sơn    
 2. X· MiÒn nói (22):  

 
 S¬n Hïng, §Þch Qu¶, Gi¸p Lai, Thôc LuyÖn, Vâ MiÕu, Th¹ch Kho¸n, Cù Th¾ng, TÊt 
Th¾ng, V¨n MiÕu 

 Cù §ång, Th¾ng S¬n, T©n Minh   

 
 H¬ng CÇn,  Kh¶ Cöu, T©n LËp, §«ng Cöu, Yªn L·ng , Yªn L¬ng, Thîng Cöu; L¬ng 
Nha,Yªn S¬n , 

 Tinh NhuÖ   

 



 
 

B¶ng gi¸ ®Êt phi n«ng nghiÖp huyÖn t©n s¬n n¨m 2010  
  §VT: §ång/m2

STT DiÔn gi¶i Gi¸ 2010 Ghi 
chó 

I §Êt ë n«ng th«n   
1 X· T©n Phó      
  §Êt hai ven ®êng QL 32A gi¸p Mü ThuËn ®Õn CÇu Voi 540,000

  §Êt hai ven ®êng QL 32A tõ CÇu Voi ®Õn gi¸p x· Th¹ch 
KiÖt 450,000

  §Êt hai  ven ®êng ®i Minh §μi tõ QL 32A ®Õn hÕt nhμ m¸y 
ChÌ T©n Phó 270,000

  §Êt hai ven ®êng ®i khu 5, khu 7 tõ nhμ «ng Chung HuÊn 
®Õn nhμ v¨n ho¸ khu 7 180,000   

  §Êt hai ven ®êng ®i khu 8, tõ qu¸n nhμ Hêng PhÉu ®Õn nhμ 
v¨n ho¸ khu 8 270,000

  §Êt hai ven ®êng ®i xãm SÆt, tõ nhμ «ng §øc (khu 2B) ®Õn 
nhμ «ng Vinh  270,000

  §Êt trong khu d©n c n«ng th«n khu 5,8,9,10,2B. 144,000   
  §Êt trong khu d©n c n«ng th«n khu 1,3,4,6,7. 90,000

  §Êt hai ven ®êng tõ Nhμ m¸y ChÌ T©n Phó ®Õn hÕt nhμ «ng 
Sõ (trªn ®êng ®i Mü ThuËn) 150,000   

  §Êt hai ven ®êng khu 9 tõ c©y X¨ng ®Õn nhμ «ng Ngo¹n, tõ 
nhμ «ng B¸u ®Õn hÕt nhμ «ng TÊn 160,000   

  §Êt hai ven ®êng khu 1, tõ nhμ «ng Nhiªn §¹t ®Õn hÕt nhμ 
«ng §ãn.  120,000

  §Êt hai ven ®êng khu 2A tõ nhμ ba Dù ®Õn hÕt nhμ «ng 
Ngäc. 160,000

  §Êt trong khu d©n c n«ng th«n khu 2A 144,000   
2 X· Thu Ng¹c   

2,1     §Êt hai bªn ®êng khu trung t©m x· (®êng liªn x·).   

  §o¹n tõ nhμ «ng Vu«ng gi¸p xãm ChiÒng - Mü ThuËn ®Õn 
nhμ bμ N¬ng khu Mang H¹. 100,000

  §o¹n tõ ng· ba chî ®Õn cèng cöa Mang. 80,000   

  §o¹n tõ  cèng cöa Mang ®Õn nhμ «ng §ç Nhung khu Sμi 
C¸i. 50,000   

  §o¹n tõ nhμ bμ N¬ng ®Õn trμn C«m 50,000   
  §o¹n tõ Trμn C«m ®i Cä S¬n 1 40,000  
  §o¹n tõ ng· ba C«m ®Õn nhμ «ng Qu©n khu Cßn 2 40,000  
  §o¹n tõ nhμ «ng Qu©n ®Õn nhμ bμ M·o 40,000  

2,2     §Êt ë c¸c khu d©n c     
  §Êt hai ven ®êng c¸c khu d©n c: T©n An, T©n Ve, Liªn 

Minh, Sμi, Mang H¹, Nμ Nêm, Phai V¶, C«m 40,000  
  §Êt hai bªn ®êng ë c¸c khu d©n c lÎ: Cßn 1, Cßn 2. Mang 

Thîng, §Ìo M¬ng 1, §Ìo M¬ng 2, Cä S¬n 1, Cä S¬n 2,  30,000  



 
  §Êt n»m trong c¸c khu d©n c: T©n An, T©n Ve, Liªn Minh, 

Sμi, Mang H¹, Nμ Nêm, Phai V¶, C«m 25,000  
       
  §Êt n»m trong c¸c khu d©n c cßn l¹i 20,000  
3 X· V¨n Lu«ng    

3,1 §Êt ®êng tØnh lé 316C qua ®Þa bμn x· V¨n Lu«ng    
  §Êt tõ nhμ «ng NguyÖn khu Lòng ®Õn nhμ «ng ViÕt khu 

§ång Thanh. 150,000  
  §Êt tõ nhμ «ng TrÞ khu khu §ång Thanh ®Õn nhμ «ng nhi 

khu L¸ng. 100,000  
3,2     §Êt ®êng liªn x·    
  §Êt tõ nhμ «ng S¸nh khu L¸ng ®Õn nhμ «ng T×nh khu Hoμng 

hμ. 60,000  
  §Êt tõ nhμ «ng Líp khu Lèi qua ®éi 8, qua Hoμng V¨n ®Õn 

nhμ «ng §îc khu §ång HÑ. 60,000  
3,3     §Êt ®êng liªn xãm    
  §Êt khu §ång Thanh. 60,000  
  §Êt c¸c khu Lòng, §Ðp, BÕn G¹o, Lu«ng Mμnh, V¨n T©n, 

Hoμng V¨n. 40,000  
  §Êt c¸c xãm cßn l¹i 35,000  
4 X· KiÖt S¬n    

4,1 Khu vùc ng· 3 VÌo tõ nhμ «ng §¹i ®Õn hÕt nhμ «ng B×nh 220,000  
       

4,2 Hai ven ®êng quèc lé ®o¹n tõ nhμ V¨n Ho¸ Khu 3 ®Õn ®åi 
®¸ §ång Than   100,000  

4,3     §Êt hai bªn ®êng huyÖn lé    
  Khu vùc chî VÌo hai bªn ven ®êng huyÖn lé ®i Lai §ång, 

®o¹n tõ nhμ «ng QuyÕt ng· 3 VÌo ®Õn nhμ «ng Sinh 150,000  
  §o¹n tõ nhμ «ng NguyÔn V¨n BÝnh ng· ba VÌo ®Õn nhμ bμ 

Híng xãm Däc. 100,000  
  §o¹n tõ nhμ bμ Híng ®Õn nhμ «ng Rèi 50,000  

4,5     Khu vùc trung t©m x·.    

  
Hai bªn ®êng huyÖn tõ nhμ «ng Hμ V¨n To¶n khu §ång 
Ngμo ®Õn nhμ 
Nguyªn ThÞ Kim Thoa khu §ång Ngμo. 50,000  

4,6     §Êt ven ®êng liªn x·    
  §o¹n tõ nhμ «ng Hμ V¨n Th©n ®Õn nhμ «ng Hμ V¨n Binh 

xãm Däc. 25,000  
  §Êt khu §ång Than ®o¹n tõ nhμ «ng S¬n ®i Lai §ång  30,000  

4,7     §Êt ven ®êng liªn th«n    
  §o¹n tõ ng· 3 ®i T©n S¬n ®Õn nhμ «ng Hμ §øc Cêng xãm 

LiÖm. 25,000  
4,8 §Êt ë c¸c khu d©n c n«ng th«n cßn l¹i 20,000  
5 x· vinh tiÒn    
  §Êt hai ven ®êng tõ nhμ bμ VÞnh ®Õn khu quy ho¹ch UBND 

x· míi 100,000  



 
  §Êt ven ®êng tõ khu §ång Giang ®Õn Suèi Cham 80,000  
  §Êt hai ven ®êng tõ §ång Thi ®i §ång Khoai 50,000  
  §Êt khu B¬ng vμ khu MËn G¹o 40,000  
  §Êt ë c¸c khu cßn l¹i 20,000  
6 x· Lai §ång    
  §Êt hai ven ®êng tõ chî ®Õn cæng trêng tiÓu häc khu ChiÒng 

2 100,000  
  §Êt hai ven ®êng tõ  cæng trêng THCS ®Õn nhμ «ng Chinh 

khu Vêng 2 80,000  
  §Êt hai ven ®êng tõ nhμ «ng Chinh khu Vêng 2 ®i khu Ph¾t 

2. 50,000  
  §Êt hai ven ®êng tõ nhμ «ng NhiÖt ®Õn nhμ «ng §μo khu V-

êng 1 30,000  
  §Êt hai ven ®êng tõ nhμ «ng Nguyªn khu §oμn ®Õn khu KÕt  30,000  
  §Êt hai ven ®êng tõ ®Ønh dèc Tre ®Õn ®Çu Trμn VÎ 35,000  
  §Êt ë trong khu d©n c cßn l¹i 20,000  
7 X· Tam Thanh    
  §Êt hai ven ®êng 316 D tõ gi¸p ranh x· V¨n MiÕu ®Õn ao 

nhμ anh HËu khu trung t©m xãm Gi¸c. 100,000  
  §Êt hai ven ®êng 316 D tõ ao nhμ anh HËu xãm Gi¸c ®Õn 

gi¸p ranh x· Vinh TiÒn  60,000  
  §o¹n tõ Tr¹m Y tÕ ®Õn xãm Vai. 50,000  
  §o¹n tõ trμn BÕn Dù ®Õn xãm Ðn. 50,000  
  §o¹n tõ ®éi 6 xãm  V¶o ®Õn ®åi §×nh xãm Chiªu.  60,000  
  §o¹n tõ ®åi §×nh xãm Chiªu ®Õn nhμ «ng An xãm T¶ng.  30,000  
  §o¹n tõ nhμ «ng Xu©n xãm Gi¸t ®Õn ®éi 15 XN chÌ. 50,000  
  §o¹n xãm Móc tõ hé nhμ anh ThÞnh ®Õn trμn æ VÞt  35,000  
  §Êt khu d©n c cßn l¹i 20,000  
8 X· Xu©n S¬n    

  
§Êt hai ven ®êng ë khu trung t©m x· xãm Dï. Tõ nhμ «ng 
Hμ V¨n Dôc ®Õn  
nhμ «ng §Æng V¨n Hoμ. 50,000  

  §Êt c¸c khu vùc cßn l¹i cña xãm Dï 30,000  
  §Êt trong c¸c khu d©n c cßn l¹i. 20,000  
9 X· Xu©n §μi    
  §o¹n tõ ng· 3 ®i xãm ChiÒng ®Õn nhμ «ng Träng xãm V-

îng.  50,000  
  Hai ven ®êng ®i Xu©n S¬n thuéc xãm Dô tõ nhμ «ng Th¬ng 

®Õn nhμ «ng T¬i.  90,000  
  Hai ven ®êng ®i Xu©n S¬n thuéc xãm N©u tõ nhμ «ng 

Hoμng ®Õn nhμ «ng Ph¬ng.  90,000  
  Trung t©m côm x· hai bªn ven ®êng tõ nhμ bμ L¬ng ®Õn nhμ 

«ng Næn. 200,000  
  §o¹n tõ nhμ «ng LÜnh ®Õn nhμ «ng V× ®i Xu©n S¬n 250,000  
  §oan tõ nhμ «ng ChÝn ®i xãm Ai ®Õn nhμ «ng Sü. 70,000  
  §oan tõ nhμ «ng Dòng ®i xãm Ai ®Õn nhμ «ng BÝch, ®i ra ®- 80,000  



 
êng trôc chÝnh ®Õn nhμ «ng V×.

  §o¹n tõ nhμ «ng Th¸i ®Õn nhμ «ng Tuý  80,000  
  §o¹n tõ nhμ «ng SÒnh ®Õn nhμ «ng Vü  80,000  
  §o¹n tõ nhμ «ng Th¸i ®Õn nhμ bμ HiÕn  80,000  
  §o¹n tõ nhμ «ng QuyÒn ¸n ®Õn nhμ bμ C¸c  50,000  
  §o¹n tõ nhμ «ng Hng ®Õn nhμ «ng LÕnh (xãm N©u) 50,000  
  Ng· ba xãm Dô ®Õn khu nhμ V¨n ho¸  xãm Dô 50,000  
  §o¹n tõ nhμ «ng DÇn ®Õn nhμ «ng TiÕn  50,000  
  §o¹n tõ nhμ «ng Thμnh ®Õn nhμ «ng NguyÖn hai bªn ®êng 

nhùa ®i Xu©n S¬n 60,000  
  Khu ®Êt hai ven ®êng tõ ®Çu Dèc §á lªn ®Õn Trô së lμm 

viÖc Vên Quèc Gia Xu©n S¬n  50,000  
  §Êt trong c¸c xãm cßn l¹i. 20,000  

10 X· Kim Thîng    
  §Êt hai ven ®êng tõ xãm ChiÒng ®i Xu©n §μi. 100,000  
  §Êt hai ven ®êng tõ UBND x· ®i xãm Xu©n. 100,000  
  §Êt hai ven ®êng tõ UBND x· ®i xãm  QuyÒn. 80,000  
  §Êt hai ven ®êng tõ  xãm  QuyÒn ®i xãm T©n LËp. 70,000  
  §Êt trong c¸c khu cßn l¹i  20,000  

11 X· Thu Cóc    
  §Êt hai ven ®êng QL 32A tõ cöa hμng x¨ng dÇu Khu Trung 

t©m ®Õn ®Ønh dèc hßn ®¸ ®æ (Nhμ bμ Dung) 300,000  
  §Êt hai ven ®êng QL 32A tõ ng· 3 Thu Cóc ®Õn ®Çu cÇu 

§ång T¨ng. 300,000  
  §Êt hai ven ®êng cßn l¹i n»m trªn QL 32A vμ 32B trong ®Þa 

bμn x· Thu Cóc. 100,000  
  §Êt hai ven ®êng liªn th«n cã ®iÓm ®Çu tõ hai Quèc lé ®i 

c¸c khu cßn l¹i. 30,000  

  
§Êt n»m trong khu d©n c thuéc c¸c khu Mü ¸, QuÏ, Suèi 
D¸y, Ng¶ Hai, T©n LËp,  
Liªn Chung 20,000  

  §Êt n»m trong c¸c khu tËp trung cßn l¹i. 25,000  
12 X· Minh §μi     
  §Êt 2 ven ®êng thuéc khu trung t©m x· tõ ng· 3 «ng T¸m 

xãm §ång ThÞnh ®Õn nhμ «ng §¾c xãm Minh T©m. 300,000  
  §Êt hai ven ®êng tõ nhμ «ng Sö xãm Minh T©m ®Õn ng· 3 

sang xãm Chμo. 200,000  
  §Êt hai ven ®êng tõ ng· 3 bμ Ngäc xãm Minh T©m ®Õn nhμ 

«ng Ninh xãm Minh T©m. 250,000  

  
§Êt hai ven ®êng tõ ng· 3 «ng T¸m xãm §ång ThÞnh ®Õn 
nhμ «ng Xoan gi¸p x· 
V¨n Lu«ng. 250,000  

  §Êt hai ven ®êng tõ ng· 3 «ng T¸m xãm §ång ThÞnh ®Õn 
nhμ «ng Tr¹i xãm §ång ThÞnh. 250,000  

  §Êt hai ven ®êng tõ nhμ «ng §¨ng xãm T©n LËp ®Õn nhμ 
«ng VÇn xãm T©n Th. 150,000  



 
  §Êt thuéc trung t©m c¸c khu cßn l¹i 100,000  
  §Êt thuéc c¸c xãm khu d©n c cßn l¹i. 50,000  

13 X· Mü ThuËn    
13,1     TuyÕn Quèc lé 32A    

  §Êt hai ven ®êng QL 32A tõ gi¸p ®Êt §Þch Qu¶ ®Õn ®Ønh 
dèc Tay Quay (Gi¸p nhμ «ng Hμ V¨n Danh). 70,000  

  §Êt hai ven ®êng tõ ®Ønh dèc Tay Quay(Nhμ «ng Danh) ®Õn 
cÇu Chung - xãm Chung (thuéc trung t©m x·). 200,000  

  §Êt hai ven ®êng tõ cÇu Chung ®Õn cÇu MÞn 100,000  
  §Êt hai ven ®êng tõ cÇu MÞn  ®Õn ®êng ®i §ång MÝt ( MÞn 

2). 120,000  
  §Êt hai ven ®êng tõ ®êng ®i §ång MÝt ®Õn gi¸p ®Êt T©n Phó. 250,000  

13,2      §êng liªn x·    
  Tõ cÇu ChiÒng xãm ChiÒng ®Õn gi¸p ®Êt Thu Ng¹c. 100,000  
  Tõ cÇu Minh ThuËn qua xãm ThuËn, xãm Lùc, xãm Míi, 

MÞn 2 ®Õn gi¸p ®Êt T©n Phó. 100,000  
   Tõ ng· 3 xãm Lùc ®i cÇu MÞn QL 32A. 80,000  
  §Êt ë n»m trong khu trung t©m (§êng 1, §êng 2) 60,000  
  TuyÕn tõ ng· 3 vên ¬m xãm MÞn 2 ®i Hång Phong, Hång 

Kiªn. 70,000  
  §Êt hai ven ®êng tõ QL 32A xãm §êng 2 ®i Mu Vè, xãm 

Chãc, ®Õn ng· 3 Chãc-Lùc-MÞn. 30,000  
  §Êt cßn l¹i n»m trong c¸c xãm. 20,000  

14 X· Th¹ch KiÖt    
  Hai ven ®êng QL 32A khu trung t©m x· tõ nhμ «ng NguyÔn 

V¨n ChiÕn ®Õn nhμ «ng Quý Thuû. 300,000  
  Hai ven ®êng QL 32A tõ nhμ «ng Quý Thuû ®Õn nhμ «ng 

H¶i Nhung 200,000  
  Hai ven ®êng QL 32A tõ nhμ «ng H¶i Nhung ®Õn  gi¸p T©n 

Phó 300,000  
  Hai ven ®êng QL 32A tõ nhμ «ng NguyÔn V¨n ChiÕn ®Õn 

gi¸p ®Êt KiÖt S¬n 100,000  
  §Êt n»m trong c¸c khu Cêng ThÞnh 1 + Cêng ThÞnh 2. 100,000  
  §Êt trong c¸c khu d©n c cßn l¹i 20,000  

15 X· T©n S¬n    
  §Êt 2 ven ®êng tõ KiÖt S¬n ®Õn cÇu Cöa Bít. 30,000  
  T cÇu Cöa Bít ®Õn nhμ «ng A xãm Thõ 40,000  
  §Êt 2 ven ®êng tõ trung t©m x· ®Õn trêng tiÓu häc (ng· 3 

SËn - LÌn). 25,000  
  §Êt 2 ven ®êng khu chî tõ nhμ «ng Qu©n xãm Thõ ®Õn cæng 

UBND x·. 60,000  
  §Êt 2 ven ®êng khu x· tõ nhμ «ng §Æng xãm Thõ ®Õn qu¸n 

bμ Tíi xãm SËn. 30,000  
  §Êt 2 ven ®êng khu x· tõ nhμ «ng §iÕu xãm Thõ ®Õn «ng 

Sinh xãm B¬ng. 30,000  
  §Êt trong c¸c xãm cßn l¹i  20,000  



 
16 X· Long Cèc    
  §Êt hai ven ®êng tõ ®åi M¨ng Anh xãm KÐn ®Õn ng· 3 nhμ 

anh Minh xãm M¨ng 1. 40,000  
  §Êt 2 ven ®êng tõ nhμ anh Minh xãm M¨ng 1 ®Õn ng· 3 ®-

êng ®i xãm B«ng 2 nhμ anh Hoμng Ch¨m. 60,000  
  Hai ven ®êng tõ nhμ anh Hμ Xi ®i xãm LiÖm V¨n MiÕu.  30,000  
  Hai ven ®êng tõ nhμ anh Hμ Xi ®i xãm C¹n ®Õn tr¹m biÕn 

thÕ.  40,000  
  §Êt hai ven ®êng tõ ng· 3 xãm C¹n ®i x· Tam Thanh. 40,000  
  §Êt tõ ng· ba B«ng 1 nhμ anh Hoμng Ch¨m ®i B«ng 2, B«ng 

3, ra xãm l¸ng x· V¨n Lu«ng 40,000  
  §Êt trong c¸c khu d©n c cßn l¹i. 20,000  

17 X· §ång S¬n    
  §Êt 2 ven ®êng liªn x· 60,000  
  §Êt 2 ven ®êng cßn l¹i. 30,000   
  §Êt trong khu d©n c. 20,000
    
 Tổng số xã, thị trấn là 17 xã miền núi :  
 X· MiÒn nói (17):   

 

Mü ThuËn, T©n Phó, Thu Ng¹c, Th¹ch KiÖt, Thu Cóc, Lai §ång, §ång S¬n, T©n 
S¬n, KiÖt S¬n, Xu©n §μi, Kim Thîng, Xu©n S¬n, Minh §μi, V¨n Lu«ng, Long 
Cèc, Tam Thanh, Vinh TiÒn. 

 



 
 

B¶ng gi¸ ®Êt phi n«ng nghiÖp huyÖn Thanh Ba n¨m 2010 
 §VT: §ång/m2 

STT DiÔn gi¶i  
 Gi¸ 
2010  

Ghi 
chó 

I  ®Êt ë t¹i n«ng th«n    
a §Êt hai bªn ®êng QL 2 thuéc khu vùc x· N¨ng Yªn   250,000   

b §Êt hai bªn ®êng tØnh 314 Kh¶i Xu©n - Hanh Cï (Trõ 
khu vùc TT)-311 cò    

1 
§o¹n tõ ranh giíi huyÖn (Kh¶i Xu©n) ®Õn c¸ch chî Kh¶i 
Xu©n 150m   200,000   

2 §Êt 2 bªn ®êng khu vùc chî Kh¶i Xu©n 150m(vÒ 2 phÝa)   450,000 
3 §Êt tõ c¸ch chî Kh¶i Xu©n 150m ®Õn hÕt cæng nhμ m¸y M1  

  250,000     §o¹n tõ gi¸p cæng nhμ m¸y M1 ®Õn c¸ch chî Vâ Lao 100m 

5 §Êt hai bªn ®êng bª t«ng tõ ®êng tØnh 314 ®Õn cæng nhμ m¸y 
M1 (BQP) 

  200,000   

6 §o¹n khu vùc chî Vâ Lao dμi 100m (vÒ 2 phÝa)   350,000 

7 §o¹n tõ c¸ch chî Vâ  Lao 100m ®Õn nhμ «ng H¶i (cÇu Vâ 
Lao)   200,000   

8 §o¹n tõ nhμ «ng H¶i ®Õn ng· 3 Sen (Ninh D©n)   150,000 

9 
§o¹n tõ gi¸p ng· 3 Sen (Ninh d©n) ®Õn nhμ «ng M·o (Nhμ 
nghØ)   500,000   

10 
§o¹n tõ nhμ «ng M·o (Nhμ nghØ) ®Õn cÇu «ng Tè - Ninh D©n 
(§êng 314 cò)   350,000   

11 
§o¹n tõ cÇu «ng Tè ®Õn Cæng chÝnh Xi m¨ng S«ng Thao (§-
êng 314 cò)   600,000   

12 
§o¹n tõ cæng chÝnh Xi m¨ng S«ng Thao ®Õn ranh giíi víi thÞ 
trÊn 

  700,000   

13 §o¹n ®êng tr¸nh 314 míi    

+ 
§Êt 2 bªn ®êng cña l« A1, A3, A4 khu t¸i ®Þnh c Xi M¨ng 
S«ng Thao 

  500,000   

+ 
§o¹n tõ khu t¸i ®Þnh c Xi M¨ng ®Õn ng· ba ®êng rÏ ®i ChÝ 
tiªn 

  500,000   

+ §o¹n tõ ng· ba ®êng rÏ ®i ChÝ tiªn ®Õn ®êng TØnh 314 cò   300,000 
+ B¨ng 2 cña l« A1, A3, A4, A5, A6 khu t¸i ®Þnh c Xi M¨ng   150,000   
+ §Êt t¹i vÞ trÝ l« A2 khu t¸i ®Þnh c  Xi M¨ng S«ng Thao   100,000 

14 
§o¹n tõ ranh giíi x· §ång Xu©n ®Õn hÕt ®êng rÏ ®i V©n LÜnh 
(C©y thÞ) 

  400,000   

15 §o¹n tõ ®êng rÏ ®i V©n LÜnh (C©y thÞ) ®Õn cæng trô së UBND 
x· Thanh V©n   250,000   

16 
§o¹n tõ cæng trô së UBND x· Thanh V©n ®Õn c¸ch ng· 3 
Hanh Cï 100m 

  200,000   

17 

Khu ng· 3 Hanh Cï: §o¹n tõ c¸ch ng· 3 Hanh Cï 100m (h-
íng Thanh V©n xuèng) ®Õn biÕn thÕ Hanh Cï (dèc Hanh cï 
híng YÕn Khª) vμ tõ ng· ba Hanh cï (100m) híng H¹ Hoμ 
xuèng . 

  400,000   



 
18 

§o¹n tõ c¸ch ng· 3 Hanh Cï 100m (híng ®i H¹ Hoμ) ®Õn 
cæng C«ng ty TNHH Hoμng Anh 

  300,000   

19 
§o¹n tõ C«ng ty TNHH Hoμng Anh ®Õn ranh giíi Thanh Ba, 
H¹ Hoμ 

  150,000   

c §Êt 2 bªn ®êng tØnh 314B tuyÕn §μo gi· - Ch©n Méng (trõ thÞ 
trÊn)    

1 
§o¹n tõ Ch©n Méng (Ranh giíi H.Thanh Ba) ®Õn cÇu nhμ «ng 
V¹n (x· §¹i An)  

  200,000   

2 §o¹n tõ nhμ «ng V¹n ®Õn hÕt nhμ «ng Sù (mæ lîn)   250,000 
3 §o¹n tõ gi¸p nhμ «ng Sù ®Õn cæng trêng THCS Th¸i Ninh   200,000 
4 §o¹n tõ cæng trêng THCS Th¸i Ninh ®Õn ranh giíi  thÞ trÊn   300,000 

d 
§Êt 2 bªn ®êng tØnh 314C tuyÕn §ång Xu©n - Vò YÓn (trõ thÞ 
trÊn)    

1 
§o¹n tõ cÇu rîu (ranh giíi thÞ trÊn) ®Õn hÕt  nhμ bμ Nhîng 
(ThuÕ)   300,000   

2 §o¹n tõ gi¸p nhμ bμ Nhîng (thuÕ) ®Õn hÕt  cÇu ®en (yÓn Khª)   150,000   
3 §o¹n tõ gi¸p cÇu ®en ®Õn c©y x¨ng (YÓn Khª)   300,000 

4 
§o¹n tõ c©y x¨ng YÓn Khª ®Õn hÕt nhμ «ng TuÇn (G§  ph©n 
l©n) 

  400,000   

5 §o¹n tõ gi¸p nhμ «ng TuÇn ®Õn ®êng s¾t c¾t ngang    300,000   
6 §o¹n tõ gi¸p ®êng s¾t c¾t ngang ®Õn hÕt ch©n ®ª s«ng Hång   400,000   
g §Êt 2 bªn ®êng TØnh 320 tuyÕn Phó Thä - bÕn phμ T×nh C¬ng     

1 
§o¹n tõ gi¸p TX Phó thä ®Õn HTX mua b¸n cò (¸p phÝch 
Thanh Hμ) 

  350,000   

2 §o¹n tõ gi¸p HTX mua b¸n cò ®Õn BÕn phμ T×nh C¬ng   200,000 

g §Êt hai bªn ®êng tØnh 320 (Trõ hμnh lang ®ª s«ng Hång) - 
313B cò    

1 §o¹n tõ ng· ba (Tr¹m b¬m S¬n C¬ng ®Õn tr¹m b¬m ChÝ tiªn)   200,000 
2 §o¹n tõ tr¹m b¬m ChÝ Tiªn ®Õn cèng «ng Hîi   350,000   
3 §o¹n tõ cèng «ng Hîi ®Õn C©y §a (Dèc Phñ)   200,000 
4 §o¹n tõ c©y ®a (Dèc Phñ) ®Õn hÕt ®Þa phËn x· Vò YÓn   300,000 

h §Êt 2 bªn ®êng tØnh lé 320C Ninh d©n - Thanh vinh ( TX Phó 
Thä)    

1 
§o¹n tõ Ng· Ba Sen ®Õn ®êng rÏ ®i má sÐt (Xi m¨ng S«ng 
Thao) 

  300,000   

2 §o¹n tõ ®êng rÏ ®i má sÐt (Xi m¨ng S«ng Thao) ®Õn Trêng 
THCS §«ng Thμnh   200,000   

3 
§o¹n tõ Trêng THCS §«ng Thμnh ®Õn hÕt nhμ v¨n hãa khu 
13, x· §«ng Thμnh 

  250,000   

4 
§o¹n tõ hÕt nhμ v¨n hãa khu 13, x· §«ng Thμnh ®Õn ranh 
giíi x· Thanh Vinh   150,000   

 i §Êt hai bªn ®ª T¶ thao tõ thÞ x· Phó thä ®Õn bÕn phμ T×nh C-
¬ng    

1 
§o¹n tõ nhμ «ng XuyÕn (th«n Bé §Çu-LL) ®Õn ®×nh khu 9,10 
th«n Qu¸n L¬ng 

  250,000   

2 §o¹n thuéc ®Þa bμn x· §ç Xuyªn 
 + §Êt thuéc th«n T¨ng Nhi   300,000 



 
 + §Êt thuéc th«n §ç Xuyªn   400,000 
3 C¸c khu vùc kh¸c cßn l¹i ®ª t¶ thao    200,000   
k §êng huyÖn :    

1 
§Êt 2 bªn ®êng vμo côm C«ng nghiÖp lμng nghÒ phÝa nam 
huyÖn Thanh Ba 

  350,000   

2 §Êt 2 bªn ®êng huyÖn tuyÕn ng· 3 c©y thÞ ®i T©y Cèc  

 + 
§o¹n tõ ng· ba c©y ThÞ ®Õn hÕt cæng nhμ «ng VÜ (§ång 
Xu©n) 

  250,000   

 + 
§o¹n tõ gi¸p nhμ cæng nhμ «ng VÜ (§ång Xu©n) ®Õn ®êng rÏ 
®i Thanh V©n 

  150,000   

 + §o¹n tõ ®êng rÏ ®i Thanh V©n ®Õn nhμ bμ Th¸m (V©n LÜnh)   300,000   

 + 
§o¹n tõ nhμ bμ Th¸m (V©n LÜnh) ®Õn hÕt ranh giíi x· V©n 
LÜnh 

  100,000   
3 §Êt 2 bªn ®êng huyÖn  tuyÕn YÓn Khª- Hanh cï 
+ §o¹n tõ ng· 3 yÓn Khª ®Õn trêng mÇm non x· yÓn Khª   300,000   
+ §o¹n tõ trêng MN x· ®Õn c¸ch ng· 3 Hanh cï 400m   100,000 
4 §Êt 2 bªn ®êng huyÖn  tuyÕn Thanh Hμ - §ç S¬n   100,000   

5 
§Êt 2 bªn ®êng huyÖn tuyÕn Vâ Lao - Qu¶ng N¹p - Th¸i 
Ninh 

  100,000   

6 §Êt 2 bªn ®êng huyÖn  tuyÕn §¹i An - N¨ng Yªn   100,000   
7 §Êt 2 bªn ®êng huyÖn  tuyÕn Th¸i Ninh - Ninh D©n       80,000 

8 §Êt 2 bªn ®êng huyÖn  tuyÕn Thanh X¸ - Yªn Néi - Hoμng C-
¬ng    

+ §o¹n tõ ®êng tØnh 314 ( míi ) ®Õn nhμ «ng §¹o (Yªn Néi)   200,000 
+ §o¹n tõ nhμ «ng §¹o ®Õn hÕt trêng tiÓu häc Yªn Néi    250,000 

 + 
§o¹n tõ hÕt trêng tiÓu häc Yªn Néi ®Õn ®êng s¾t (Hoμng C-
¬ng)  

  100,000   

9 
§Êt 2 bªn ®êng huyÖn (®êng bª t«ng) tuyÕn Ninh D©n - ChÝ 
Tiªn    

+ §o¹n tõ ®êng tØnh 314 míi ®Õn ®êng rÏ (cæng l÷ ®oμn 168) 
  200,000   + 

§o¹n tõ ®êng rÏ l÷ ®oμn 168 ®Õn ng· ba ®êng rÏ ®i Hoμng C-
¬ng 

+ 
§o¹n tõ ng· 3 ®êng rÏ ®i H.C¬ng ®Õn UBND x· ChÝ Tiªn ( ®-
êng bª t«ng)   150,000   

+ 
§o¹n tõ ng· 3 ®êng rÏ ®i H.C¬ng ®Õn UBND x· ChÝ Tiªn  ( ®-
êng cÊp phèi) 

     80,000   

+ §o¹n tõ UBND x· ChÝ Tiªn ®Õn ®ª s«ng Hång   300,000 
10 §Êt 2 bªn ®êng huyÖn tuyÕn Thanh V©n - Th¸i Ninh   
 + 

§o¹n tõ ng· ba V©n LÜnh (s©n vËn ®éng) ®Õn tr¹m thu mua 
chÌ 

  300,000   

 + C¸c khu vùc cßn l¹i thuéc tuyÕn ®êng huyÖn lé Thanh V©n - 
Th¸i Ninh 

     80,000   

11 
§Êt 2 bªn ®êng huyÖn tuyÕn tõ §ång Xu©n ®Õn  UBND x· 
Ph¬ng LÜnh  

     80,000   

12 
§Êt 2 bªn ®êng huyÖn tuyÕn tõ ®ª S«ng Hång (320) ®Õn 
UBND x· Ph¬ng LÜnh cò   100,000   

13 §Êt 2 bªn ®êng huyÖn tuyÕn tõ ®ª S«ng Hång (320) ®Õn   100,000 



 
UBND x· M¹n L¹n 

14 
§Êt 2 bªn ®êng huyÖn  tuyÕn Vâ Lao - §«ng Thμnh - ChÝ 
Tiªn    

+ §o¹n tõ tØnh lé 314 (chî  Vâ Lao) ®Õn  hÕt ®Êt Vâ Lao   150,000 
 + §o¹n tõ gi¸p ®Êt vâ lao ®Õn ng· t UBND x· ChÝ Tiªn   100,000 

15 
§Êt hai bªn ®êng nèi ®êng tØnh 314 vμ ®êng tr¸nh 314 míi 
(®o¹n 200m - chî Ninh D©n)   500,000   

k §Êt hai bªn ®êng liªn x· :   
1 

§Êt hai bªn ®êng tõ ®êng tØnh 314C ( chî Vò YÓn ) ®Õn ga 
Vò YÓn 

  100,000   

2 §Êt hai bªn ®êng bª t«ng tõ ng· ba chî YÓn Khª ®i lß than      90,000 
3 §Êt hai bªn ®êng Tõ hå Qu¸n sÊu ®Õn trêng tiÓu häc YÓn Khª   100,000   
4 §Êt hai bªn ®êng tõ hå qu¸n sÊu ®i Nhμ TrÝch      80,000 

5 
§Êt hai bªn ®êng tõ cæng nhμ «ng Lîi - C©y §a - VÜnh Ch©n 
(HÕt ®Þa phËn YÓn khª) 

     80,000   

6 §o¹n ®êng tõ ®êng tØnh 314 ( ¸p phÝch Kh¶i Xu©n ) §i QL 2 
+ §Êt hai bªn ®êng tõ ®êng tØnh 314 ®Õn UBND x· Kh¶i Xu©n   150,000   

+ 
§Êt hai bªn ®êng tõ UBND x· ®Õn cæng trêng tiÓu häc Kh¶i 
Xu©n  

  100,000   

+ §Êt hai bªn ®êng cæng trêng tiÓu häc Kh¶i Xu©n  - ®Õn Chïa 
Tμ 

     80,000   

7 
§Êt hai bªn ®êng tõ ®êng tØnh 314 ( Nhμ ¤ HoÌ) ®i Qu¶ng 
N¹p - ®Õn ®êng rÏ Qu¶ng N¹p - Th¸i Ninh 

  100,000   

8 §Êt hai bªn ®êng tõ ®êng tØnh 314 ®Õn cæng trêng NN Kh¶i 
Xu©n   150,000   

10 
§Êt hai bªn ®êng bª t«ng §ç Xuyªn tõ nhμ ¤ Lùc Khu 12 
®Õn nhμ ¤ Thö Khu 6 

  150,000   

11 
§Êt hai bªn ®êng tõ TX Phó thä ®Õn ®êng huyÖn tuyÕn 
§ç S¬n - Thanh Hμ   150,000   

k §Êt khu vùc d©n c c¸c x· vïng trung du     
1 §Êt 2 bªn ®êng liªn th«n c¸c x·       70,000   
2 §Êt c¸c khu vùc cßn l¹i thuéc c¸c x· cña c¶ 2 nhãm trªn      60,000 
m §Êt c¸c x· thuéc khu vùc miÒn nói    
1 §Êt 2 bªn ®êng liªn th«n c¸c x·       60,000 
2 §Êt c¸c khu vùc cßn l¹i cña c¸c x· trªn      50,000 
II §Êt ë t¹i ®« thÞ    
  Khu vùc néi thÞ thÞ trÊn Thanh Ba    
1 §êng tØnh 314 tõ Ng· ba §μo Gi· ®Õn ®i Vò YÓn 
+ §o¹n tõ ng· ba §μo Gi· ®Õn cæng trêng cao ®¼ng C¬ ®iÖn I ########   

+ 
§o¹n tõ Cæng trêng Cao ®¼ng C¬ ®iÖn I ®Õn hÕt nhμ «ng TiÕn 
(®êng rÏ Y.Néi) 

########   

+ 
§o¹n tõ gi¸p nhμ «ng TiÕn (®êng rÏ Yªn Néi) ®Õn hÕt ranh 
giíi TT Thanh Ba ########   

2 §êng tõ ng· 3 §ång Xu©n ®Õn hÕt cÇu trêng chuyªn ########   
3 §êng tõ ng· 3 §μo Gi· ®i §¹i An ®êng tØnh 314B    
+ §o¹n tõ ng· 3 §μo Gi· ®Õn hÕt nhμ «ng Héi ( Tμi chÝnh) ########   
+ §o¹n tõ gi¸p nhμ «ng Héi ®Õn cæng Trung t©m GD thêng   800,000 



 
xuyªn 

+ §o¹n tõ cæng trung t©m GDTX ®Õn hÕt khu vùc thÞ trÊn   400,000 

4 
§êng tõ ng· 3 §μo Gi· ®i Phó Thä TL314 (hÕt khu vùc thÞ 
trÊn)    

 + §o¹n tõ ng· ba §μo Gi· ®Õn cæng §μi truyÒn thanh ########
 + §o¹n tõ cæng §μi truyÒn thanh ®Õn ng· ba c©y x¨ng sè 12  ########

  §o¹n tõ ng· ba c©y x¨ng sè 12 ®Õn hÕ ranh giíi thÞ trÊn 
Thanh Ba  

########   

5 §êng bª t«ng tõ ®êng TL 314 (cæng XN ChÌ) ®Õn c©y x¨ng   700,000 
6 §êng Tr¸nh néi thÞ tõ cÇu V¨ng ®Õn c©y X¨ng (§ång Xu©n)    
+ §o¹n tõ cÇu V¨ng ®Õn hÕt nhμ «ng T¸m (khu 4 - TT)   400,000 

+ §o¹n tõ gi¸p nhμ «ng T¸m khu 4 - TT ®Õn ®êng tØnh 314 ( 
C©y x¨ng)  

  300,000   

7 §êng tõ ng· 3 §μo Gi· ®i Hè Nô 
+ §o¹n tõ ng· 3 §μo Gi· ®Õn cÇu B¹ch   200,000   
+ §o¹n tõ cÇu B¹ch ®Õn hÕt khu vùc thÞ trÊn   100,000 
8 §êng tõ nhμ bμ Yªn (chÌ) ®Õn cæng huyÖn uû    200,000   
9 §êng bª t«ng tõ TL 314 (nhμ bμ H¹c) ®Õn nhμ «ng D¬ng Bæn   300,000  

10 §êng bª t«ng tõ TL 314 (cæng rîu) ®Õn cæng nhμ «ng VÜnh 
Lîc  

  400,000   

11 
§Êt 2 bªn ®êng tuyÕn tõ nhμ «ng TiÕn (th¬ng binh) ®i Yªn 
Néi    

+ 
§o¹n tõ nhμ «ng TiÕn ®Õn ch©n  dèc (®êng rÏ vμo nhμ «ng  
TÆng chÌ) 

  300,000   

+ §o¹n tõ ch©n dèc (®êng rÏ) ®Õn hÕt ranh giíi TT   100,000   

12 §êng tõ UBND thÞ trÊn ®Õn §μi tëng niÖm c¸c anh hïng liÖt 
sü huyÖn TB 

  200,000   
+ §Êt 2 bªn ®êng liªn th«n cßn l¹i trong khu vùc TT Thanh Ba      90,000 
+ §Êt c¸c khu vùc cßn l¹i trong TT Thanh Ba      70,000 

III 
§Êt s¶n xuÊt kinh doanh phi n«ng nghiÖp t¹i n«ng th«n vμ 
t¹i ®« thÞ ®îc tÝnh b»ng 80% gi¸ ®Êt ë cïng vÞ trÝ liÒn kÒ ë 
khu vùc 

   

IV 
Gi¸ cña c¸c lo¹i ®Êt kh¸c cßn l¹i ngoμi c¸c lo¹i ®Êt ®· nªu 
trªn, møc gi¸ ®îc tÝnh b»ng gi¸ ®Êt ë cïng vÞ trÝ liÒn kÒ 
cña khu vùc 

   

   
 Tổng số xã, thị trấn là 27, trong đó :  

 1 -  C¸c x· trung du (05):   
 §ç Xuyªn, §ç S¬n, L¬ng Lç, Thanh Hμ, Vò YÓn  
 2 -  C¸c x· MiÒn nói  (22):  

 

 N¨ng Yªn, Qu¶ng N¹p, §¹i an, Kh¶i Xu©n, Vâ Lao, Thanh V©n, §«ng LÜnh, Th¸i 
Ninh, ChÝ Tiªn, §«ng Thμnh,Ninh D©n, Hanh Cï, YÓn Khª, §ång Xu©n, Hoμng C-
¬ng, Thanh X¸, M¹n L¹n, Yªn Néi, Ph¬ng LÜnh, S¬n C¬ng vμ V©n LÜnh. 

 3. ThÞ trÊn ( 01):  
 ThÞ trÊn Thanh Ba 
   



 
 



 
 

 
            b¶ng gi¸ ®Êt  phi n«ng nghiÖp huyÖn §oan hïng n¨m 
2010 

                                                                                                 §¬n vÞ tÝnh: ®ång/m2

STT DiÔn gi¶i N¨m 2010 Ghi 
chó 

I §Êt ë n«ng th«n   
A §êng quèc Lé   
1 Quèc lé 2     
a §Êt 2 bªn ®êng QL2 thuéc x· Sãc §¨ng     
- §o¹n tõ trêng d©n téc néi tró ®Õn gi¸p hå Sãc §¨ng 1,000,000
- §o¹n tõ hå Sãc §¨ng ®Õn hÕt tr¹m biÕn thÕ 800,000   
- §o¹n tõ tr¹m biÕn thÕ ®Õn hÕt tr¹m kiÓm so¸t l©m s¶n  700,000
- §o¹n tõ tr¹m kiÓm so¸t l©m s¶n ®Õn ®êng vμo TTBTXH -PT 500000
- §o¹n tõ ®êng rÏ TTBTXH – PT ®Õn hÕt x· Sãc §¨ng 400,000   
b §Êt hai bªn ®êng QL2 thuéc x· ChÝ §¸m     
- §o¹n tõ ®Çu CÇu §oan Hïng ®Õn hÕt tr¹m thuÕ ChÝ §¸m 1,000,000
- 1 600,000   

- 
Tõ tr¹m thuÕ ChÝ §¸m ®Õn ®êng rÏ vμo trêng tiÓu häc T©n 
Phîng 800,000

- 
§o¹n tõ ®êng rÏ vμo trêng tiÓu häc T©n Phîng ®Õn ®êng rÏ 
vμo má ®¸ Gß Thanh 600,000

- 
§o¹n tõ ®êng rÏ vμo má ®¸ Gß Thanh ®Õn Km 21 Tuyªn 
Quang 400,000

- §o¹n tõ cæng S ®oμn 316 ®Õn hÕt ®Þa phËn x· ChÝ §¸m 400,000
c §Êt ven ®êng quèc lé 2 thuéc x· V©n Du 800,000   
d §Êt hai bªn ®êng QL2 thuéc x· Ch©n Méng     
- §o¹n tõ Km 96 (chî cò) ®Õn CÇu Quyªn th«n 4 (bu ®iÖn) 500,000   

- 
§o¹n tõ CÇu Quyªn ®Õn gi¸p x· Minh TiÕn vμ tõ  cæng nhμ 
«ng Tông th«n 2 ®Õn  cÇu Ch©n méng th«n 1 400,000   

- 
§o¹n tõ Km96 dÕn nhμ «ng Tông th«n 2 vμ tõ cÇu Ch©n 
méng ®Ðn hÕt ®Þa phËn x· Ch©n Méng 300,000

e §Êt hai bªn ®êng QL2 thuéc x· Minh TiÕn 350,000   
f §Êt hai bªn ®êng QL2 thuéc x· Tiªu S¬n     
- §o¹n tõ nghÜa trang liÖt sü ®Õn hÕt nhμ «ng Hiền (Têng) 350,000   
- §o¹n tõ nhμ «ng HiÒn  ®Õn gi¸p x· Minh TiÕn 300,000   
- §o¹n tõ nghÜa trang liÖt sü ®Õn gi¸p x· Yªn KiÖn 300,000
g §Êt hai bªn ®êng QL2 thuéc x· Yªn KiÖn     
- §o¹n tõ CÇu S¾t ®Õn hÕt chî Yªn KiÖn 350,000   

- 
§o¹n tõ CÇu S¾t ®Õn gi¸p x· Tiªu S¬n vμ tõ  chî Yªn KiÖn 
®Õn gi¸p x· Sãc §¨ng 300,000   

2 Quèc Lé 70     
a §Êt hai bªn ®êng QL70 thuéc x· T©y Cèc     

- 
§o¹n tõ ®êng vμo xãm «ng Khãa ®Õn ®êng vμo xëng s¾n cò 
(bμ Th«ng) 1,000,000



 

- 
§o¹n tõ tr¹m thuÕ ®Õn hÕt c«ng ty chÌ Phó BÒn (theo ®êng 
319) 800,000   

- §o¹n tõ ®ßng rÏ xëng s¾n cò ®Õn cæng nhμ «ng Dùc  600,000
- §o¹n tõ ®êng rÏ vμo xãm «ng Kho¸ ®Õn cæng L©m Trêng 500,000   

   - §o¹n tõ cæng L©m Trêng §oan Hïng ®Õn gi¸p x· Ngäc Quan 300,000   
- §o¹n tõ cæng nhμ «ng Dùc ®Õn gi¸p x· Phóc Lai 300,000
b §Êt hai bªn ®êng QL70 thuéc x· B»ng Lu©n     

- 
§o¹n tõ cæng «ng Th©n Yªn (gi¸p D17 cò) ®Õn nhμ «ng Truy 
th«n 16 400,000

- §o¹n cæng «ng Th©n YÕn ®Õn gi¸p x· QuÕ L©m 250,000   
- §o¹n tõ nhμ «ng Truy ®Õn  ®êng rÏ ®i §øc Th¸i 300,000
- §o¹n tõ ®êng rÏ ®i §øc Th¸i  ®Õn gi¸p x· Minh L¬ng  200,000
c §Êt hai bªn ®êng QL70 thuéc x· Ngäc Quan     
- §o¹n tõ chî míi ®Õn ®êng rÏ  nhμ «ng Quý 500,000
- §o¹n tõ ®êng rÏ vμo nhμ «ng Quý ®Õn ®êng rÏ dù ¸n chÌ 300,000
  §o¹n tõ ®êng rÏ  dù ¸n chÌ ®Õn  gi¸p x· T©y Cèc 250,000   
- §o¹n tõ chî míi ®Õn gi¸p thÞ trÊn §oan Hïng 350,000
d §Êt hai bªn ®êng QL70 thuéc x· QuÕ L©m     
- §o¹n tõ  cæng trêng cÊp II  ®Õn ®êng rÏ ®i chî Ngμ 300,000   
  §o¹n tõ ®êng rÏ  chî Ngμ ®Õn gi¸p x· B»ng Lu©n 200,000
- §o¹n tõ  cæng trêng cÊp II ®Õn gi¸p x· Phóc Lai  250,000
e §Êt hai bªn ®êng QL70 thuéc x· Minh L¬ng     
- §o¹n tõ x· B»ng Lu©n ®Õn gi¸p x· §¹i Ph¹m  200,000
f §Êt hai bªn ®êng QL70 thuéc x· Phóc Lai     
- §o¹n tõ gi¸p x· T©y Cèc ®Õn gi¸p x· QuÕ L©m 200,000   
B §Êt hai bªn ®êng tØnh lé   
1 §Êt hai bªn ®êng tØnh Lé 319 tõ T©y Cèc ®i H¹ Hßa   
- §o¹n tõ nhμ m¸y chÌ Phó BÒn ®Õn gi¸p ®êng rÏ ®i Phóc Lai 300,000   
- Khu vùc trung t©m x· Ca ®×nh 100,000
- §o¹n tõ gi¸p x· Ca §×nh ®i Phong Viªn 80,000
- C¸c khu vùc cßn l¹i 80,000
2 TØnh lé 331( §êng ChiÕn th¾ng S«ng L«)     
a §Êt hai bªn ®êng thuéc x· Sãc §¨ng   

- 
Hai bªn ®êng tõ gi¸p thÞ trÊn §oan Hïng ®Õn trô së x· Sãc 
§¨ng 300,000

- Tõ trô së UBND x· Sãc §¨ng ®Õn gi¸p x· Hïng Long 200,000
b Khu vùc x· Hïng Long    

  
Khu vùc  trung t©m x· ( tõ ®êng Bª t«ng th«n T©n ViÖt ®Õn 
cèng C©y Duèi th«n §ång Ao) 200,000 

  Khu vc Chî ( tõ tr¹m biÕn ¸p ®Õn c©y ®a ( ®êng rÏ V©n §ån) 200,000   
  C¸c khu vùc cßn l¹i 100,000  
c §Êt khu vùc x· Vô Quang  

  
§Êt khu vùc trung t©m x· Vô Quang( tõ cæng «ng Du th«n 5 
dÕn hÕt ®Êt bμ Phîng th«n 4) 300,000

  Khu vùc Chî ( Tõ CÇu R¬m ®Õn hÕt ®Êt «ng L©m th«n 6) 300,000   
  Tõ cèng Ao M¸i th«n 4  ®Õn cèng Lim th«n 2 200,000



 
  §Êt c¸c khu vùc cßn l¹i 150,000
3 TØnh lé 322 ( V©n du ®i §«ng Khª)     
a §Êt 2 bªn ®êng thuéc x· V©n Du   
-  Tõ QL2 ®Õn hÕt nhμ «ng Nghiªm 250,000
   Tõ nhμ «ng Nghiªm ®Õn hÕt ®Êt «ng B×nh 200,000   
- C¸c khu vùc cßn l¹i 100,000
b. §Êt 2 bªn ®êng thuéc x· Hïng Quan   
- §o¹n tõ  nhμ «ng Phan Quang ®Õn tr¹m YtÕ x·  250,000
- C¸c khu vùc cßn l¹i 150,000   
c §Êt  2 bªn ®êng thuéc x· Nghinh Xuyªn    

  
Khu trung t©m x· Nghinh Xuyªn ( tõ Bu ®iÖn VHX ®Õn cæng 
Nhμ thê ) 150,000 

- C¸c khu vùc cßn l¹i 100,000
d §Êt 2 bªn ®êng thuéc x· §«ng Khª     

- 
Khu Trung t©m  (§o¹n tõ cèng mòi Dui ®Õn nhμ «ng Tþ vμ tõ 
nhμ «ng §oμn ®Õn nhμ «ng DiÖp) 150,000

- C¸c khu vùc cßn l¹i 80,000   
4 TØnh Lé 318, 318B, 318C (333 cò)   
  §Êt hai bªn ®êng thuéc x· Yªn KiÖn 100,000
- §Êt thuéc khu vùc Trung t©m x· V©n §ån, x· Minh Phó 200,000

- 
§Êt 2 bªn ®êng tõ quèc lé 2 ®Õn CÇu d¸t th«n 6 x· Ch©n 
Méng 200,000 

- §Êt 2 bªn ®êng cßn l¹i cña x· Ch©n Méng 100,000
- §Êt 2 bªn ®êng thuéc x· Vô Quang 80,000
  C¸c khu vùc cßn l¹i cña x· V©n §ån vμ x· Minh Phó 80,000
5 TØnh lé 319B (T©y cèc- Minh L¬ng)   

   a §Êt hai bªn ®êng x· T©y Cèc 100,000
b §Êt hai bªn ®êng thuéc x· Phóc Lai
- §o¹n tõ nhμ «ng ThiÖn ®Õn CÇu Quª 150,000   
- C¸c khu vùc cßn l¹i 100,000
c §Êt 2 bªn ®êng thuéc x· B»ng Do·n

- 
Khu Trung t©m x·( tõ cÇu Gia bao ®Õn hÕt nhμ «ng VÜnh th«n 
1) 200,000   

  
Tõ nhμ «ng VÜnh th«n 1 dÕn hÕt nhμ «ng Phóc th«n 2 vμ tõ 
cÇu Gia Bao ®Õn cæng nhμ «ng Th×n th«n 6. 150,000

- C¸c khu vùc cßn l¹i 100,000
d §Êt 2 bªn ®êng thuéc x· Minh L¬ng    
  §Êt khu vùc Trung t©m x· Minh L¬ng 150,000
  C¸c khu vùc cßn l¹i 80,000
6 TØnh lé 319C ( minh L¬ng ®i Quèc lé 70)     
- §Êt khu vùc Trung t©m x· Minh L¬ng 150,000
- C¸c khu vùc cßn l¹i 100,000 
7 TØnh Lé 311   
- Hai bªn ®êng x· Minh L¬ng 100,000   
8 TØnh lé 314B (Ch©n m«ng- Thanh Ba)   
- Tõ Quèc lé 2 ®Õn hÕt ®Êt «ng TiÕn 300,000



 
  Khu vùc cßn l¹i 200,000

9 
§Êt 2 bªn ®êng chiÕn Th»ng S«ng L«( Tõ Phong Phó ®i 
QuÕ L©m)  

a Thuéc x· Phong Phó  

  

Khu Trung t©m x·( Tõ ®êng rÏ BÕn qu¸n th«n 1 ®Õn ®êng rÏ 
s©n V©n ®éng vμ tõ cæng «ng HuÊn ®Õn gi¸p thÞ trÊn §oan 
Hïng 100,000

  Khu vùc cßn l¹i 80,000   
b Thuéc x· Ph¬ng Trung  
  Khu Trung t©m x·( Tõ c«ng CÇu §¸ ®Ðn hÕt ®Êt «ng NhuÕ) 100,000
  Khu vùc cßn l¹i 80,000   
C Thuéc x· QuÕ L©m  
   Tõ cæng «ng Tho¹i ®Õn cæng «ng D¬ng Th«n 5 150,000   
  Khu vùc cßn l¹i 80,000   

10 
§Êt khu d©n c n«ng th«n x¸c ®Þnh theo ®Þa giíi hμnh 
chÝnh   

- 
§Êt  hai bªn ®êng liªn x· ( thuéc khu Trung t©m, khu Chî, 
khu ®«ng d©n c) 100,000

- §Êt hai bªn ®êng Liªn th«n, xãm 80,000 
- §Êt khu d©n c cßn l¹i cña x· 40,000
II §Êt ë t¹i ®« thÞ   
  Gi¸ ®Êt t¹i thÞ trÊn §oan Hïng   
1 §êng Quèc Lé 2   
- Tõ gi¸p x· Sãc §¨ng ®Õn  hÕt ®Êt «ng Loan Vþ  1,200,000   
- Tõ Gèc g¹o (gi¸p ®Êt «ng Loan vþ) ®Õn hÕt tr¹m Thó y 1,400,000

- 
Tõ tr¹m Thó y ®Õn cæng nghÜa trang liÖt sü thÞ trÊn §oan 
Hïng 1,200,000

- Tõ cæng NghÜa trang liÖt sü ®Õn cæng trêng THPT §oan Hïng 1,000,000
- Tõ cæng trêng THPT §oan Hïng ®Õn  cÇu §oan Hïng 1,100,000
2 §êng Quèc Lé 70     
- Tõ ng· ba Ng©n hμng (QL2) ®Õn Cèng CËn 1,200,000
- Tõ Cèng CËn ®Õn cæng nhμ «ng Thªm  1,100,000
- Tõ cæng  nhμ «ng Thªm ®Õn gi¸p ®Êt «ng Bång 800,000   
- Tõ  gi¸p ®Êt «ng Bång ®Õn hÕt cæng nhμ m¸y 19/5 1,000,000
- Tõ  cæng nhμ m¸y 19/5 ®Õn gi¸p ®Êt Ngäc Quan 900000
3 §Êt hai bªn ®êng ChiÕn th¾ng S«ng L«    
  Tõ Quèc lé 2( Nhμ «ng ChÝ) ®i CÇu TÕ 700,000
  Tõ  CÇu TÕ  ®Õn cæng Nhμ m¸y níc §oan Hïng 600,000   
  Tõ   cæng Nhμ m¸y níc §oan Hïng ®Ðn cèng «ng §Þnh 500,000
  Tõ   cèng «ng §Þnh  ®Ðn Quèc lé 2 600,000   
  Tõ Qèc lé 2 theo ®êng rÏ ®i Phong Phó ®Ðn hÕt ®Êt thÞ trÊn  500,000   
  Tõ Tr¹m than ®Ðn gi¸p ®Êt Sãc §¨ng 500,000
4 §êng tõ Quèc Lé 2 vμo bÖnh viÖn ®Õn khu Thä s¬n   
- Tõ Quèc lé 2 ®Õn hÕt ®Êt «ng B¶y 600,000
  Tõ  ®Êt «ng B¶y ®Õn cæng BÖnh viÖn 500,000   
- Tõ cæng bÖnh viÖn ®Õn hÕt ®êng vμo  khu Thä s¬n 300,000   



 
5 §Êt 2 bªn ®êng tõ gi¸p QL2 vμo cæng huyÖn uû  500,000

6 
§êng tõ gi¸p QL2(cæng «ng NghiÖp Hêng) ®i  trêng 
ChÝnh TrÞ  500,000  

7 §êng tõ trêng ChÝnh TrÞ ®i  Bu ®iÖn §oan Hïng 400,000  

8 
§êng tõ gi¸p QL2( cæng «ng Th«ng) ®i  NghÜa ®Þa T©n 
Long     

  
Tõ Quãc lé 2 ( cæng «ng Th«ng) ®Õn hÕt ®Êt héi trêng th«n 
T©n Long 300,000

  Tõ  héi trêng th«n T©n Long ®Õn  NghÜa ®Þa T©n Long 200,000   

9 
§êng tõ gi¸p QL2( ®Êt bμ Minh) ®i ra ®êng chiÕn th¾ng 
S«ng L«   

  
Tõ Quãc lé 2 (®©t  bμ Minh )®Õn cæng «ng Thanh th«n T©n 
Long 400,000

  
Tõ  cæng «ng Thanh th«n T©n Long ®Õn ®êng chiÕn th¾ng 
S«ng L« 300,000   

10 
§êng tõ gi¸p QL2( qua tr¹m Y tÕ ) ra ®êng chiÕn th¾ng 
S«ng L« 300,000

- §o¹n tõ gi¸p quèc lé 2 ®Õn nhμ «ng Bμng 500,000
- §o¹n tõ nhμ «ng Bμng ®Õn bÕn Phμ cò 250,000   

11 §êng tõ QL2 ®i Hå v¹     
- §o¹n tõ QL2 ( cæng «ng Kim) ®Õn hÕt ®Êt «ng ChiÕn H¸t 300,000
- §o¹n tõ «ng ChiÕn h¸t  ®Õn Hå v¹ vμ ®o¹n cßn lai 200,000   

12 
§êng tõ QL2 ®i Tîng ®μi( qua228 cò) ®Õn dêng chiÕn 
th¾ng  S. L« 300,000

13 
C¸c ®êng nh¸nh cßn l¹i vμ b¨ng 2 cña ®êng quèc lé 2 vμ 
Quèc lé 70 200,000   

14 §Êt 2 bªn ®êng liªn th«n  xãm cña thÞ trÊn  200,000   
15 §Êt khu d©n c cßn l¹i cña thÞ trÊn §oan Hïng 120,000   

III 

§Êt s¶n xuÊt kinh doanh phi n«ng nghiÖp t¹i n«ng th«n 
vμ t¹i ®« thÞ ®îc tÝnh b»ng 80% gi¸ ®Êt ë cïng vÞ trÝ liÒn 
kÒ cña khu vùc   

IV 

Gi¸ cña c¸c lo¹i ®Êt kh¸c cßn l¹i ngoμi c¸c lo¹i ®Êt ®· nªu 
trªn, møc gi¸ ®îc tÝnh b»ng gi¸ ®Êt ë cïng vÞ trÝ liÒn kÒ 
cña khu vùc    

    
Tổng số xã, thị trấn là 28, trong đó : 

 1. C¸c x· MiÒn nói (27):   

 
Minh L¬ng, B»ng Lu©n, B»ng Do·n, QuÕ L©m, Phóc Lai, T©y Cèc, Ca §×nh, Ngäc 
Quan, Yªn KiÖn, Hïng Long 

 
V©n §ån, Tiªu S¬n, Minh TiÕn, Ch©n Méng, Minh Phó, Vô Quang, §«ng Khª, Nghinh 
Xuyªn, V©n Du, Chi §¸m 

 
ChÝ §¸m, H÷u §«, §¹i NghÜa, Phó Thø, Ph¬ng Trung, Phong Phó, Hïng Quan, Sãc 
§¨ng. 

 2. ThÞ trÊn (01):  
 ThÞ trÊn §oan Hïng   
    



 
 



 
 

B¶ng gi¸ ®Êt phi n«ng nghiÖp huyÖn h¹ hoμ n¨m 2010 

  §VT: §ång/m2

TT DiÔn  gi¶i 
Gi¸ n¨m 

2010 
Chi 
chó 

1 2 4 7
A Quèc lé     
1 §êng QL 70 ®i Yªn B¸i tõ Km 19 ®Õn Km 22 §¹i 

Ph¹m 
     170,000   

2 §êng QL 32C tõ Minh C«i ®Õn hÕt x· HiÒn L¬ng     
  §Êt 2 bªn ®êng tõ gi¸p Ngßi Giμnh ®Õn gi¸p nhμ «ng 

Hång (Chî Minh C«i cò) 
     150,000   

  §Êt 2 bªn ®êng tõ nhμ «ng Hång ®Õn hÕt nhμ «ng NhËn  
x· Minh C«i  

     250,000   

  §Êt 2 bªn ®êng tõ gi¸p  nhμ «ng NhËn x· Minh C«i  ®Õn 
Ngßi V¨n Lang 

     170,000   

  §Êt 2 bªn ®êng tõ gi¸p Ngßi V¨n Lang ®Õn nhμ cña §éi 
söa ch÷a ®êng bé 

     180,000   

  §Êt 2 bªn ®êng tõ gi¸p nhμ cña §éi söa ch÷a ®êng bé 
®Õn bÕn ®ß ChuÕ Lu  sang Chî Êm Thîng 

     250,000   

  §Êt 2 bªn ®êng tõ gi¸p bÕn ®ß ChuÕ Lu sang Chî Êm 
Thîng ®Õn CÇu Lêng x· Xu©n ¸ng 

     180,000 
  

  §Êt 2 bªn ®êng tõ gi¸p cÇu Lêng Xu©n ¸ng ®Õn hÕt 
Phßng kh¸m §a khoa Xu©n  ¸ng 

     250,000 
  

  §Êt 2 bªn ®êng tõ gi¸p Phßng kh¸m §a khoa Xu©n ¸ng 
®Õn hÕt nhμ bμ Chung x· HiÒn L¬ng (§èi diÖn BÕn xe 
kh¸ch) 

     170,000 
  

  §Êt 2 bªn ®êng tõ gi¸p nhμ bμ Chung x· HiÒn L¬ng ®Õn 
hÕt nhμ «ng T©m (Nhμ nghØ) x· HiÒn L¬ng 

     250,000   

  §Êt 2 bªn ®êng tõ  gi¸p nhμ «ng T©m x· HiÒn L¬ng ®Õn 
gi¸p cÇu Ngßi VÇn x· HiÒn L¬ng (GÇn chî HiÒn L¬ng) 

     350,000   

  §Êt 2 bªn ®êng ®i Yªn B¸i tõ cÇu Ngßi VÇn x· HiÒn L-
¬ng ®Õn hÕt ®Þa ph©n x· HiÒn L¬ng (Gi¸p x· Minh 
Qu©n-TØnh Yªn B¸i) 

     200,000 
  

  Bá ®o¹n tõ nhμ «ng ký- ¤ng Th¾ng; tõ HiÒn l¬ng ®i 
Qu©n Khª 

    

B ®êng tØnh (§T)     
1 TuyÕn ®êng tØnh 314 tõ Yªn Kú ®i  §¹i Ph¹m (311 

cò) 
    

  §Êt hai bªn ®êng gi¸p x· Hanh Cï, huyÖn Thanh Ba ®Õn 
ng· 3 vμo UBND x· Yªn Kú 

       60,000   

  §Êt 2 bªn ®êng tõ ng· ba vμo UBND x· Yªn Kú ®Õn 
cæng trêng TiÓu häc Yªn Kú 

     100,000   



 
  §Êt 2 bªn ®êng tõ gi¸p cæng trêng TiÓu häc Yªn Kú ®Õn 

§ång Bøa x· H¬ng X¹ 
       60,000   

  §Êt 2 bªn ®êng tõ §ång Bøa x· H¬ng X¹ ®Õn cæng trêng 
THCS H¬ng X¹ 

     160,000   

  §Êt 2 bªn ®êng tõ gi¸p cæng trêng THCS H¬ng X¹ ®Õn 
ng· 3 C¸o §iÒn (Ng· 3 ®êng rÏ trô së UBND x· C¸o 
§iÒn) 

       70,000   

  §Êt 2 bªn ®êng tõ ng· 3 C¸o §iÒn ®Õn ng· 3 Ph¬ng Viªn        70,000 
  §Êt 2 bªn ®êng tõ ng· 3 Ph¬ng Viªn ®Õn ng· 3 Lμng 

TrÇm x· Êm H¹ 
     120,000 

  

  §Êt 2 bªn ®êng tõ ng· 3 Lμng TrÇm x· Êm H¹ ®Õn hÕt 
nhμ «ng Toμn x· Êm H¹ 

     150,000 
  

  §Êt 2 bªn ®êng tõ ng· 3 Chu Hng Êm H¹ (Cæng trêng 
THCS Êm H¹) ®Õn nhμ «ng Dîc khu 8 x· Êm H¹ 

     150,000 
  

  §Êt 2 bªn ®êng tõ gi¸p nhμ «ng Dîc khu 8 ®Õn ng· 4 ®-
êng vïng ®åi ®i Gia §iÒn 

       80,000   

  §Êt 2 bªn ®êng tõ gi¸p ng· 4 ®êng vïng ®åi ®i Gia §iÒn  
®Õn cæng Tr¹m Y tÕ x· §¹i Ph¹m 

       60,000   

  §Êt 2 bªn ®êng tõ gi¸p Tr¹m Y tÕ x· §¹i Ph¹m ®Õn ng· 
ba rÏ vμo Trêng THCS §¹i Ph¹m 

     150,000   

  §Êt 2 bªn ®êng tõ ng· ba rÏ vμo Trêng THCS §¹i Ph¹m 
®Õn gi¸p ®êng QL 70 (Km 22) 

       50,000   

2 TuyÕn ®êng tØnh 314 E tõ Chu Hng, Êm H¹ ®Õn Êm 
Thîng (ThÞ trÊn H¹ Hßa)

  
  

  §Êt 2 bªn ®êng tõ gi¸p nhμ «ng Toμn x· Êm H¹ ®Õn Gß 
§Çm §μng x· Êm H¹ 

     180,000 
  

  §Êt 2 bªn ®êng tõ gi¸p Gß §Çm §μng x· Êm H¹ ®Õn 
Tr¹m biÕn ¸p Êm H¹ 

     180,000 
  

  §Êt 2 bªn ®êng tõ gi¸p Tr¹m biÕn ¸p Êm H¹ ®Õn gi¸p 
Êm Thîng (ThÞ trÊn H¹ Hßa) 

     120,000 
  

3 TuyÕn ®êng tØnh 320     
  §Êt 2 bªn ®êng tõ x· Y S¬n gi¸p ThÞ trÊn H¹ Hßa ®Õn 

cæng XÝ nghiÖp g¹ch Tuynel x· Phô Kh¸nh 
       80,000   

  §Êt 2 bªn ®êng tõ  gi¸p cæng XÝ nghiÖp g¹ch Tuynel x· 
Phô Kh¸nh ®Õn ®êng rÏ vμo trêng THCS Phô Kh¸nh 

     100,000   

  §Êt 2 bªn ®êng tõ  gi¸p ®êng rÏ vμo trêng THCS Phô 
Kh¸nh ®Õn nhμ «ng ThÞnh x· §an Thîng (gi¸p x· LÖnh 
Khanh) 

       70,000 
  

  §Êt 2 bªn ®êng tõ gi¸p nhμ «ng ThÞnh x· §an Thîng 
(gi¸p x· LÖnh Khanh) ®Õn nhμ «ng Th x· §an Thîng 

     100,000   

  §Êt 2 bªn ®êng tõ  gi¸p nhμ «ng Th x· §an Thîng ®Õn 
hÕt nhμ «ng Lý  (§êng rÏ ra kªnh §ång Phai) 

     250,000   

  §Êt 2 bªn ®êng tõ  gi¸p nhμ «ng Lý (§êng rÏ ra kªnh 
§ång Phai) ®Õn hÕt UBND x· §an Hμ 

     100,000   

  §Êt 2 bªn ®êng tõ  gi¸p UBND x· §an Hμ ®Õn ®êng s¾t 
Hμ -Lμo 

     100,000   



 
  §Êt 2 bªn ®êng tõ  ®êng s¾t rÏ ®i HËu Bæng ®Õn gi¸p nhμ 

m¸y chÌ Phó Cêng x· HËu Bæng 
       70,000   

  §Êt 2 bªn ®êng tõ nhμ m¸y chÌ Phó Cêng x· HËu Bæng 
®Õn hÕt ng· 3 x· HËu Bæng (Ng· ba lªn ®ª). 

     100,000   

  §Êt 2 bªn ®êng tõ ng· 3 x· HËu Bæng (Ng· ba lªn ®ª) 
®Õn hÕt ®Þa phËn tØnh Phó Thä. 

       60,000   

  §Êt 2 bªn ®êng tõ x· Minh H¹c gi¸p ThÞ trÊn H¹ Hßa 
(ChÌ Cóc §¹t) ®Õn ®êng ®ª bao x· Minh H¹c (Trμn San) 

     180,000   

  §Êt 2 bªn ®êng tõ  gi¸p ®êng ®ª bao x· Minh H¹c (Trμn 
San) ®Õn ®êng rÏ vμo Trô së UBND x· Lang S¬n 

     100,000   

  §Êt 2 bªn ®êng tõ  gi¸p  ®êng rÏ vμo Trô së UBND x· 
Lang S¬n ®Õn nhμ bμ ThÕ bÕn ®ß Lang S¬n (BÕn ®ß sang 
V¨n Lang) 

     100,000 
  

  §Êt 2 bªn ®êng tõ  gi¸p  nhμ bμ ThÕ  bÕn ®ß Lang S¬n  
(BÕn ®ß sang V¨n Lang) ®Õn cèng Ngßi Trang x· Mai 
Tïng 

       80,000 
  

  §Êt 2 bªn ®êng tõ gi¸p cèng Ngßi Trang x· Mai Tïng 
®Õn gi¸p x· Vô CÇu 

     100,000   

4 TuyÕn ®êng tØnh 321 tõ B»ng Gi· ®i T©n Long Yªn 
LËp 

    

+ §Êt  2 bªn ®êng tõ ng· 3 B»ng Gi· (gÇn Bu ®iÖn v¨n ho¸ 
x·) ®Õn hÕt ®Þa phËn x· B»ng Gi· 

       70,000   

+ §Êt  2 bªn ®êng tõ  gi¸p x· B»ng Gi· ®Õn hÕt ®Þa phËn x· 
V« Tranh 

       60,000   

5 TuyÕn ®êng tØnh 319C ®o¹n Hμ L¬ng � Minh L¬ng, 
§oan Hïng 

    

+ §Êt 2 bªn ®êng tõ  gi¸p ®êng tØnh 314 ®Õn hÕt ®Þa phËn 
x· Hμ L¬ng 

       60,000   

C §êng huyÖn     
1 TuyÕn ®êng P7 tõ gi¸p Ng· 3 Xu©n ¸ng ®i Tr¹i T©n 

LËp 
  

  

  §Êt 2 bªn ®êng tõ nhμ «ng Ch× x· Xu©n ¸ng ®Õn hÕt 
Ng©n Hμng N«ng nghiÖp chi nh¸nh Xu©n ¸ng 

     150,000 
  

  §Êt 2 bªn ®êng tõ gi¸p Ng©n Hμng N«ng nghiÖp chi 
nh¸nh Xu©n ¸ng ®Õn hÕt ng· ba ®êng sang xãm «ng 
B¸ch khu 5 x· Xu©n ¸ng 

     100,000   

  §Êt hai bªn ®êng tõ gi¸p ng· 3 ®êng sang xãm «ng B¸ch 
khu 5 ®Õn ng· 3 cæng bμ Hîi khu 5 x· Xu©n ¸ng 

       70,000   

  §Êt 2 bªn ®êng tõ gi¸p cæng  bμ Hîi khu 5 x· Xu©n ¸ng 
®Õn nhμ «ng TuÊn Mïi x· Xu©n ¸ng 

       50,000   

   §Êt 2 bªn ®êng tõ gi¸p nhμ «ng TuÊn Mïi x· Xu©n ¸ng 
®Õn Tr¹i T©n LËp  

       40,000   

2 TuyÕn ®êng huyÖn ®o¹n VÜnh Ch©n � H¬ng X¹     
  §Êt  2 bªn ®êng tõ ng· 3 gi¸p  §T 320 ®Õn ®êng rÏ trêng 

THCS VÜnh Ch©n 
       80,000   

  §Êt  2 bªn ®êng tõ  gi¸p ®êng  rÏ vμo trêng THCS VÜnh      120,000   



 
Ch©n ®Õn Tr¹m y tÕ VÜnh Ch©n

  §Êt  2 bªn ®êng tõ  gi¸p  Tr¹m y tÕ VÜnh Ch©n ®Õn ng· 3 
®êng rÏ ®i ChÝnh C«ng 

       80,000   

  §Êt  2 bªn ®êng tõ gi¸p ng· 3 ®êng rÏ ®i ChÝnh C«ng 
®Õn ng· 3 ®êng tØnh 314 (Ng· 3 ®êng rÏ ®i UBND x· H-
¬ng X¹) 

       50,000 
  

3 TuyÕn ®êng huyÖn tõ HiÒn L¬ng- Qu©n Khª     
+ §Êt  2 bªn ®êng tõ gi¸p ng· 3 chî HiÒn L¬ng ®Õn nhμ 

«ng Ng÷ x· HiÒn L¬ng 
     200,000   

+ §Êt  2 bªn ®êng tõ gi¸p nhμ «ng Ng÷ ®Õn gi¸p x· Qu©n 
Khª 

     150,000   

 + §Êt  2 bªn ®êng tõ gi¸p x· HiÒn L¬ng ®Õn ng· 3 ®ßng rÏ 
®i Ao Giêi - Suèi Tiªn 

       80,000   

4 TuyÕn ®êng huyÖn tõ B»ng Gi· ®i V« Tranh (§ª 
§ång BÇu) 

    

  §Êt 2 bªn ®êng tõ  ng· ba ®êng rÏ ®i UBND x· B»ng Gi· 
®Õn cèng Ngßi Khu©n  x· B»ng Gi· 

       70,000   

  §Êt 2 bªn ®êng tõ  gi¸p cèng Ngßi Khu©n  x· B»ng Gi· 
®Õn hÕt x· V« Tranh 

       60,000   

D §Êt khu d©n c x· Trung du (01 x· Vô 
CÇu) 

    

  §Êt 2 bªn ®êng tØnh 320 thuéc x· Vô CÇu (®o¹n cßn l¹i)        80,000 
  §Êt khu trung t©m (§Êt 2 bªn ®êng tõ Trêng TiÓu häc 

®Õn hÕt nhμ «ng Dòng HuyÒn 
     120,000   

  §Êt khu vùc cßn l¹i        50,000 
E §Êt khu d©n c  c¸c x· miÒn nói (32 x·, 

thÞ trÊn cã phô lôc kÌm theo) 
  

  

  §Êt 2 bªn ®êng bª t«ng tõ nhμ «ng C¬ng ®Õn hÕt nhμ bμ 
Nhò (khu 3) x· HiÒn L¬ng 

     150,000   

  §Êt 2 bªn ®êng tõ UBND x· HiÒn L¬ng ®Õn §Ëp Ngßi 
VÇn (nhμ bμ Thanh) x· HiÒn L¬ng 

       50,000   

  §Êt 2 bªn ®êng tõ gi¸p nhμ bμ Hîi khu 5 x· Xu©n ¸ng, 
®Õn ng· ba Qu©n Khª (®êng rÏ Ao Trêi, Suèi tiÕn) 

       50,000   

  §Êt 2 bªn ®êng tõ r¸p Quèc lé 32C ®Õn Chæ cÇu ®êng rÏ 
®i UBND x· Minh C«i 

     120,000   

  §Êt 2 bªn ®êng tõ ng· 4 khu 5 (qu¸n «ng Hoμ) ®Õn hÕt 
nhμ v¨n ho¸ khu 8 x· Xu©n ¸ng 

       50,000   

  §Êt trung t©m x· ( ®Êt 2 bªn ®êng c¸ch trô së UBND x· 
500m vÒ hai bªn)  vμ ®Êt ven 2 bªn ®êng huyÖn cßn l¹i 

       50,000   

  §Êt khu vùc gÇn chî (®Êt hai bªn ®êng c¸ch  chî  200m 
vÒ hai bªn) 

       70,000   

  §Êt khu vùc cßn l¹i        40,000 
  Riªng khu vùc TiÕn Mü, x· Xu©n ¸ng vμ TiÕn Lang, x· 

Qu©n Khª 
       30,000 

  

G §Êt ë §« thÞ  (ThÞ trÊn H¹ Hßa)     



 
  §Êt 2 bªn ®êng tØnh 314 E (312 cò) tõ ng· 3 Bu §iÖn 

®Õn ng· 3 chî (tõ nhμ «ng Phîng ®Õn ®êng rÏ bÕn ®ß 
chî) 

     650,000 
  

  §Êt 2 bªn ®êng vμo ga Êm Thîng tõ ng· 3 chî ®Õn Tr¹m 
ThuÕ (Tõ gi¸p nhμ «ng DÇn ®Õn Tr¹m ThuÕ) 

     550,000 
  

  §Êt 2 bªn ®êng tõ gi¸p Tr¹m thuÕ  ®Õn khu tËp thÓ C«ng 
an Tr¹i T©n LËp 

     250,000   

  §Êt 2 bªn ®êng tõ nhμ «ng To¶n H»ng (BÕn ®ß chî) ®Õn 
hÕt BÕn xe kh¸ch Êm Thîng 

     550,000 
  

  §Êt 2 bªn ®êng tõ gi¸p BÕn xe kh¸ch Êm Thîng ®Õn 
gi¸p x· Minh H¹c (GÇn xÝ nghiÖp chÌ Cóc §¹t 

     300,000 
  

  §Êt 2 bªn ®êng ®i Y S¬n tõ gi¸p nhμ «ng Phîng ®Õn hÕt 
nhμ «ng NghÜa 

     300,000   

  §Êt 2 bªn ®êng ®i Y S¬n tõ  gi¸p nhμ «ng NghÜa ®Õn 
gi¸p x· Y S¬n 

     150,000   

  §Êt 2 bªn ®êng ®i Êm H¹ (§T314 E) tõ kªnh tiªu Löa 
ViÖt ®Õn ®êng rÏ vμo Trêng THPT H¹ Hßa 

     400,000 
  

  §Êt 2 bªn ®êng ®i Êm H¹ (§T314 E) tõ ®êng rÏ vμo Tr-
êng THPT H¹ Hßa ®Õn hÕt nhμ bμ Dung Kh¸nh 

     300,000 
  

  §Êt 2 bªn ®êng ®i Êm H¹ (§T314 E) tõ gi¸p nhμ bμ 
Dung Kh¸nh ®Õn ng· 3 ®êng nèi cÇu H¹ Hßa víi QL 70 
(dèc «ng Thμnh Ch¸y) 

     200,000   

  §Êt 2 bªn ®êng ®i Êm H¹ (§T314 E) tõ gi¸p ng· 3 ®êng 
nèi cÇu H¹ Hßa víi QL 70 (dèc Thμnh Ch¸y) ®Õn gi¸p 
x· Êm H¹ 

     130,000   

  §Êt 2 bªn ®êng nèi CÇu H¹ Hßa víi QL 70 gi¸p §T 
314E (Dèc «ng Thμnh Ch¸y) ®Õn CÇu H¹ Hßa 

     150,000   

  §Êt 2 bªn ®êng quy ho¹ch tõ gi¸p §T 314 E ®Õn nhμ bμ 
TiÕn CÇn 

       60,000   

  §Êt 2 bªn ®êng quy ho¹ch tõ gi¸p nhμ bμ TiÕn CÇn ®Õn 
®êng Bª t«ng khu 4, TT H¹ Hßa 

       50,000   

  §Êt 2 bªn ®êng vμo trêng THPT H¹ Hßa tõ gi¸p nhμ «ng 
HËu ®Õn nhμ «ng Hoμ (phßng Gi¸o dôc) 

     150,000   

  §Êt 2 bªn ®êng vμo Cty giÊy Löa ViÖt tõ nhμ bμ Loan Lý 
®Õn hÕt nhμ «ng Lý KiÓm 

     180,000   

  §Êt 2 bªn ®êng vμo Cty GiÊy Löa ViÖt tõ nhμ «ng Bang 
Y t¸ ®Õn s©n bãng Löa ViÖt 

     100,000   

  §Êt 2 bªn ®êng vμo Cty GiÊy Löa ViÖt tõ nhμ «ng Tμi 
®Õn nhμ bμ Thao Th¶ 

     100,000   

  §Êt 2 bªn ®êng bª t«ng tõ nhμ bμ T©m KÝnh ®Õn gi¸p ®-
êng tØnh 314 E (Nhμ «ng TÊn Sïng) 

     100,000   

  §Êt 2 bªn ®êng ®i §Ëp bê dμi tõ nhμ «ng KiÓm ®Õn §Ëp 
bê dμi (Ao Ch©u) 

     120,000   

  §Êt 2 bªn ®êng bª t«ng tríc cöa Nhμ bia tõ nhμ «ng 
Hoan Ba ®Õn nhμ «ng MËu 

     170,000   

  §Êt 2 bªn ®êng tõ Trung t©m Båi dìng chÝnh trÞ ®Õn ®-
êng vμo trêng THPT H¹ Hßa 

     130,000   



 
  §Êt 2 bªn ®êng vμo BÖnh viÖn §a khoa H¹ Hßa tõ gi¸p 

nhμ «ng  Ch©m Tho¶ ®Õn hÕt nhμ «ng Thuþ 
     300,000   

  §Êt 2 bªn ®êng vμo BÖnh viÖn §a khoa H¹ Hßa tõ gi¸p 
nhμ «ng Thuþ ®Õn cæng BÖnh viÖn ®a khoa vμ tõ gi¸p 
nhμ «ng Thuþ ®Õn ®êng s¾t 

     180,000 
  

  §Êt bªn ®êng bª t«ng song song víi ®êng s¾t tõ nhμ «ng 
ViÖt ®Õn gi¸p ®êng rÏ ra nhμ «ng Thuþ 

     170,000   

  TuyÕn ®êng tõ ®êng tØnh 314E ®Õn gi¸p chïa Kim S¬n      150,000 
  §Êt 2 bªn ®êng song song víi ®êng s¾t (Sau c«ng an 

huyÖn) 
     100,000   

  §Êt 2 bªn ®êng tõ ViÖn KiÓm s¸t, Toμ ¸n ®Õn chî Êm 
Thîng 

     170,000 
  

  §Êt 2 bªn ®êng sau ViÖn KiÓm s¸t song song víi ®êng 
s¾t 

     170,000   

  §Êt 2 bªn ®êng bª t«ng tõ nhμ «ng Hoμn ®Õn nhμ «ng 
§¹o 

       80,000   

  §Êt 2 bªn ®êng vμo trêng THPT H¹ Hßa (Quy ho¹ch) tõ 
tr¹m BiÕn ¸p ®Õn ®êng s¾t 

       80,000   

  §Êt khu vùc cßn l¹i        80,000 
  §Êt b¨ng 2 c¸c trôc ®êng chÝnh ®îc tÝnh b»ng 40% gi¸ 

®Êt cña b¨ng 1 ( Nhng kh«ng thÊp h¬n gi¸ ®Êt khu vùc 
cßn l¹i) 

  
  

H §Êt s¶n xuÊt kinh doanh phi n«ng nghiÖp t¹i n«ng 
th«n vμ t¹i ®« thÞ ®îc tÝnh b»ng 80% gi¸ ®Êt ë cïng 
vÞ trÝ liÒn kÒ cña khu vùc 

  

I Gi¸ cña c¸c lo¹i ®Êt kh¸c cßn l¹i ngoμi c¸c lo¹i ®Êt ®· 
nªu trªn, møc gi¸ ®îc tÝnh b»ng gi¸ ®Êt ë cïng vÞ trÝ 
liÒn kÒ cña khu vùc. 

  

  
    

Tổng số xã, thị trấn là 33, trong đó :   

1. ThÞ trÊn (01)   
ThÞ trÊn H¹ Hßa   

2. X· Trung du (01)   

X· Vô CÇu   
     3.  X· miÒn nói (31)   
          Qu©n Khª, HiÒn L¬ng, §éng L©m, L©m Lîi, Xu©n ¸ng, ChuÕ Lu, V« Tranh, 
B»ng Gi·, V¨n Lang, Minh C«i, HËu Bæng, Liªn Ph¬ng, §an Hμ, §an Thîng, LÖnh 
Khanh, Phô Kh¸nh, Y S¬n, Minh H¹c, Lang S¬n, Mai Tïng, VÜnh Ch©n, Yªn LuËt, 
ChÝnh C«ng, Yªn Kú, H¬ng X¹, C¸o §iÒn, Ph¬ng Viªn, Êm H¹, Gia §iÒn, Hμ L¬ng, 
§¹i Ph¹m 

 



 
 

B¶ng gi¸ ®Êt phi n«ng nghiÖp huyÖn Phï Ninh n¨m 2010 
§VT: ®ång/m2

STT DiÔn gi¶i Gi¸ 2010 Ghi chó

I §Êt ë n«ng th«n:    
A §Êt khu d©n c c¸c x· Trung du    
1  §Êt thuéc trung t©m c¸c x·, khu vùc chî. 150,000

2 §Êt hai bªn ®êng liªn th«n, ( HoÆc ®êng x·, ®êng huyÖn ) ë c¸c 
khu vùc trung t©m ®«ng d©n c. 80,000   

3 
§Êt hai bªn ®êng liªn th«n ( hoÆc ®êng x·, ®êng huyÖn ) cßn 
l¹i. 

70,000   

4 §Êt c¸c khu vùc d©n c cßn l¹i cña c¸c x·. 40,000   
B §Êt khu d©n c c¸c x· miÒn nói    
1 §Êt khu trung t©m c¸c x·, khu vùc chî. 150,000

2 
§Êt hai bªn ®êng liªn th«n ( hoÆc ®êng x·, ®êng huyÖn ) ë c¸c 
khu vùc TT ®«ng d©n c ë. 60,000   

3 
§Êt hai bªn  ®êng liªn th«n ( hoÆc ®êng x·, ®êng huyÖn ) cßn 
l¹i. 

50,000   

4 §Êt c¸c khu d©n c cßn l¹i cña c¸c x·. 40,000
  §êng quèc lé vμ ®êng tØnh    

1 
§Êt 2 bªn ®êng tõ cÇu Phè gi¸p x· Kim §øc ®Õn hÕt têng rμo 
khu CN §ång L¹ng (gi¸p ®êng rÏ vμo khu t¸i ®Þnh c §ång 
L¹ng) 

2,000,000   

2 
§Êt hai bªn ®êng tõ ®êng rÏ vμo khu t¸i ®Þnh c sè 1 gi¸p têng 
rμo KCN §ång l¹ng ®Õn h¹t giao th«ng 6. 

1,400,000   

3 
§Êt hai bªn ®êng, ®o¹n tõ h¹t giao th«ng 6 ®Õn CÇu Mãc ( §-
êng rÏ vμo UBND x· Phï ninh ). 

1,100,000
  

4 §Êt hai bªn ®êng, ®o¹n tõ h¹t giao th«ng 6 ®Õn gi¸p thÞ trÊn 
Phong Ch©u (CÇu LÇm ). 

1,100,000

5 
§Êt hai bªn ®êng, ®o¹n tõ CÇu Mãc ®Õn ng· ba Then vμ ®Õn 
®Ønh dèc cao  Phï ninh hÕt Nhμ «ng Ph¹m Huy Toμn. 

1,100,000   

6 
§Êt hai bªn ®êng, ®o¹n tõ dèc cao Phï Ninh ( Nhμ «ng Toμn ) 
®Õn hÕt cÇu LÇm. 1,100,000   

7 §Êt hai bªn ®êng QLII tõ gi¸p ®Þa giíi  TT Phong ch©u ®Õn hÕt  
nhμ «ng Sù §iÓn ( C«ng an Phó Léc ). 

1,000,000   

8 
§Êt hai bªn ®êng Quèc lé II tõ  gi¸p nhμ «ng Sù ®Õn hÕt Nhμ 
«ng Quýnh. 

750,000   

9 §Êt hai bªn ®êng Quèc lé II  tõ  gi¸p nhμ «ng Quýnh ®Õn ®êng 
rÏ vμo huyÖn lé P 3 Phó Léc - Trung Gi¸p - Tiªn Phó 

1,160,000   

10 
§Êt hai bªn ®êng Quèc lé II  tõ  ®êng huyÖn lé P 3 Phó Léc - 
Trung Gi¸p - Tiªn Phó ®Õn hÕt ®Þa phËn x· Phó Léc 

650,000   

11 
§Êt hai bªn ®êng Quèc lé II tõ CÇu Quan (gi¸p x· Phó Hé) ®Õn 
hÕt nhμ «ng Thμnh Häc, khu 11, x· Tiªn Phó. 420,000   



 

12 
§Êt hai bªn ®êng Quèc lé II tõ gi¸p nhμ «ng Thμnh Häc, khu 
11, x· Tiªn Phó ®Õn ®Ønh dèc Bß Cμy (L¬ng  thùc  cò  Thuéc  
x·  Tr¹m  th¶n ). 

350,000   

13 
§Êt hai bªn ®êng Quèc lé II tõ dèc Bß cμy( L¬ng thùc cò x· 
Tr¹m th¶n ) ®Õn c¸ch ng· ba Tr¹m Th¶n 100m. 

300,000   

14 §Êt hai bªn ®êng c¸ch ng· ba Tr¹m th¶n 100m vÒ phÝa ®i ViÖt 
Tr× vμ 100m phÝa ®i §oan Hïng. 

350,000   

15 
§o¹n c¸ch tõ ng· ba Tr¹m Th¶n 100m ®Õn cÇu Trãt ®i §oan 
Hïng.  

250,000   
16 §o¹n cßn l¹i tõ cÇu Trãt ®Õn hÕt ®Þa phËn x· Tr¹m Th¶n. 250,000
  §êng TØnh    

A §êng 325B( Tõ ng· ba Phï lç ®i Tiªn Kiªn L©m 
Thao)(310cò)    

1 
§Êt hai bªn ®êng, ®o¹n tõ ng· ba Phï Lç ®Õn ®êng rÏ vμo §Òn 
MÉu ¢u c¬  600,000   

2 
§Êt hai bªn ®êng, ®o¹n tõ ®êng  rÏ  ®i vμo §Òn MÉu ¢u c¬ ®Õn 
hÕt ®Þa phËn ThÞ trÊn Phong ch©u. 

400,000   

B §êng 323C tõ gi¸p QLII ®i Phμ Then ( 307 cò)   

1 
§Êt hai bªn ®êng tõ gi¸p QLII ®Õn  qu¸n «ng TÇm gi¸p ®êng bª 
t«ng rÏ vμo UBND x· Phï ninh. 

230,000   

2 
§Êt hai bªn ®êng tõ ®êng bª t«ng rÏ vμo UBND x· Phï Ninh 
®Õn c¸ch ng· ba chî An ®¹o 50m. 

150,000   

3 §Êt hai bªn ®êng tõ c¸ch ng· ba chî An ®¹o 50m qua ®êng rÏ 
vμo UBND x· An §¹o  200m. 

350,000   

4 §Êt hai bªn ®¬ng tõ c¸ch ®êng rÏ vμo UBND x· An §¹o 200 m 
®Õn phμ Then. 

200,000   
C C¸c ®êng kh¸c:   

1 §Êt hai bªn ®êng, ®o¹n ng· ba Tr¹m th¶n ®i Liªn Hoa ®Õn hÕt 
nhμ «ng Th©n 

100,000   

2 
§Êt hai bªn ®êng tõ QLII ®Õn  hÕt BÖnh viÖn Phô s¶n tØnh Phó 
Thä. 

300,000   

3 §o¹n tõ ng· ba chî An §¹o ra c¶ng An §¹o 150m (qua cæng 
chî An §¹o) 

350,000   

4 §o¹n tõ gi¸p quèc lé II qua nhμ «ng QuÕ thuéc ®Þa phËn x· Phï 
Ninh ®Õn gi¸p thÞ trÊn Phong Ch©u 

600,000   
D §êng tØnh 323D (326cò)   
1 §Êt hai bªn ®êng tõ Quèc lé II ®i B¶o thanh ®Õn c©y ®a. 200,000   

2 
§Êt hai bªn ®êng tõ Quèc lé II ®i Phó Nham ®Õn hÕt Ng©n hμng 
cò. 200,000   

II §Êt ë ®« thÞ    
A  §Êt ThÞ trÊn Phong ch©u:     

1 §Êt hai bªn ®êng, (§êng Nam) tõ Ng©n hμng c«ng th¬ng §Òn 
Hïng ®Õn cæng C«ng ty GiÊy B·i B»ng.  2,500,000   

B  §êng Quèc lé II:   
1 

§Êt hai bªn ®êng, ®o¹n tõ cæng Kh¸ch s¹n B·i b»ng ®Õn hÕt 
nhμ «ng Hïng Tam.  

2,200,000   



 
2 

§Êt hai bªn ®êng, ®o¹n tõ gi¸p nhμ «ng Hïng Tam ®Õn ®êng rÏ 
vμo cæng UBND thÞ trÊn Phong Ch©u 

2,500,000   

3 
§Êt hai bªn ®êng, ®o¹n tõ  ®êng rÏ vμo cæng UBND thÞ trÊn 
Phong Ch©u ®Õn  hÕt nhμ bμ ThiÕt (®ìng rÏ vμo khu Nam TiÕn).  

2,200,000   

4 
§Êt hai bªn ®êng tõ gi¸p ®Êt x· Phï Ninh (khu vùc CÇu LÇm) 
®Õn cæng Kh¸ch s¹n B·i B»ng. 1,500,000   

5 
§Êt hai bªn ®êng tõ gi¸p nhμ bμ ThiÕt ®Õn ng· ba L¾p  m¸y ( 
§êng rÏ ®i cæng b¾c ).  

1,100,000   

6 
 §Êt hai bªn ®êng, ®o¹n tõ ng· ba L¾p  m¸y ®Õn hÕt ®Þa giíi ThÞ 
trÊn Phong ch©u. 

900,000   

C 

C¸c trôc ®êng chÝnh gi¸p ThÞ trÊn Phong ch©u: §o¹n ®êng 
c¶ng tõ gi¸p ThÞ trÊn Phong ch©u ®Õn ®Êt x· An §¹o ( 
Cæng C¶ng nguyªn liÖu),®o¹n tõ gi¸p ThÞ trÊn Phong Ch©u 
®Õn ®Êt x· Phó Nham (Cæng b¾c C«ng ty GiÊy) vμ c¸c ®o¹n 
®êng trôc chÝnh kh¸c t¬ng ®¬ng ë gi¸p thÞ trÊn Phong 
Ch©u. 

200,000   

D  §êng kh¸c   

1 

§Êt hai bªn ®êng, ®o¹n tõ cæng chÝnh C«ng ty GiÊy ®i khu TÇm 
V«ng, qua ®êng rÏ sang khu M· thîng ®Õn gi¸p ®êng ra C¶ng, 
phÝa ph¶i ®Õn nhμ C¨n Lª, phÝa tr¸i ®Õn ®êng rÏ vμo HTX phÌn 
Hng Long. 

600,000   

2 
 §êng trôc chÝnh tõ gi¸p cæng chÝnh C«ng ty GiÊy ®i khu Nam 
TiÕn. 

300,000
  

3 
§êng trôc chÝnh tõ gi¸p cæng chÝnh C«ng ty GiÊy hÕt phÇn gi¶i 
nhùa   

4 §êng trôc chÝnh tõ gi¸p cæng chÝnh C«ng ty GiÊy cßn l¹i ®êng 
®Êt ra cæng B¾c gi¸p nhμ bμ Th¶o.  

180,000   

5 
§êng trôc chÝnh cßn l¹i khu Nam TiÕn ®Õn cæng B¾c gi¸p nhμ 
bμ Th¶o.  

200,000   

6 
§Êt hai bªn ®êng, ®o¹n tõ nhμ kh¸ch C«ng ty GiÊy qua cæng tr-
êng ®μo t¹o ®Õn gi¸p quèc lé II. 1,000,000   

7 
§Êt hai bªn ®êng, ®o¹n tõ  gi¸p Quèc lé II ( Gi¸p nhμ «ng  T©m 
Thanh ) ®Õn  bÖnh x¸  C«ng ty GiÊy. 

600,000   

8 
 §Êt hai bªn ®êng, ®o¹n tõ gi¸p Quèc lé II ( Gi¸p nhμ «ng TiÕn 
v«i ) ®Õn hÕt nhμ thi ®Êu C«ng ty GiÊy. 

600,000   

9 §Êt hai bªn ®êng, ®o¹n tõ gi¸p nhμ «ng Cao Kú ®Õn hÕt nhμ 
«ng TriÖu V¬ng Hμ. 800,000   

10 
§Êt hai bªn ®êng, ®o¹n tõ Ng· ba L¾p  m¸y ®Õn cæng b¾c C«ng 
ty GiÊy ( HÕt ®Þa phËn ThÞ trÊn Phong ch©u ). 

600,000   

11 
§Êt hai bªn ®êng, ®o¹n  tõ gi¸p QLII ( Ng· ba th¬ng nghiÖp cò 
) qua khu TT gi¸o dôc thêng xuyªn huyÖn ®Õn gi¸p ®êng nam  500,000   

12 
§Êt hai bªn ®êng, ®o¹n tõ QLII ( gÇn cæng UBND huyÖn ) ®Õn 
hÕt  nhμ «ng S¸ng Mïi. 

800,000   

13 §Êt hai bªn ®êng, ®o¹n tõ ng· ba Phï lç ®Õn nhμ trÎ Phï lç. 400,000   
14 §Êt hai bªn ®êng, ®o¹n tõ nhμ trÎ Phï lç ®Õn gi¸p ®êng èng. 200,000   

15 
§Êt hai bªn ®êng, ®o¹n tõ nhμ «ng C¨n Lª ( ®êng  ra C¶ng ) 
®Õn hÕt ®Þa phËn ThÞ trÊn Phong ch©u. 

400,000   



 

16 
§êng trôc chÝnh cßn l¹i khu M· thîng, §ång giao, Nói trang, 
B·i th¬i, §êng Nam, Nói miÕu, TÇm v«ng ( r¶i nhùa, cã ®Ìn ®-
êng), vμ ®êng trôc chÝnh c¸c khu kh¸c.  

300,000   

17 
 §Êt cßn l¹i cña c¸c ngâ ë trung t©m ThÞ trÊn vμ gÇn trung t©m ( 
thuéc c¸c khu phi n«ng nghiÖp).  150,000   

18 
§Êt cßn l¹i cña c¸c ngâ vμ c¸c ®êng cßn l¹i ë xa trung t©m thÞ 
trÊn Phong Ch©u ( thuéc c¸c khu n«ng nghiÖp).  

150,000   

19 
§Êt cßn l¹i cña c¸c ngâ vμ c¸c ®êng cßn l¹i ë xa trung t©m thÞ 
trÊn ( Khu 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Nam TiÕn, Nói Voi, Rõng MËn, 
§¸ Thêi, C«ng T¸m).             

80,000   

20 §Êt ven ®êng tØnh lé cßn l¹i vμ ®êng chiÕn th¾ng S«ng l« 150,000  

VI 
§Êt s¶n xuÊt kinh doanh phi n«ng nghiÖp t¹i n«ng th«n vμ 
t¹i ®« thÞ ®îc tÝnh b»ng  80% gi¸ ®Êt ë cïng vÞ trÝ liÒn kÒ 
cña khu vùc. 

   

VII 
Gi¸ cña c¸c lo¹i ®Êt kh¸c cßn l¹i ngoμi c¸c lo¹i ®Êt ®· nªu 
trªn, møc gi¸ ®îc tÝnh b»ng gi¸ ®Êt ë cïng vÞ trÝ liÒn kÒ cña 
khu vùc. 

   

 Tổng số xã, thị trấn là 19, trong đó:  
1  X· Trung du (03):  

 VÜnh Phó, Tö ®μ, B×nh Bé.  
2  X· MiÒn nói (15):  

 
 Phï ninh, An ®¹o, Tiªn du, Phó Nham, Phó léc, Tiªn Phó, H¹ gi¸p, Trung gi¸p, 
B¶o thanh, Gia Thanh, TrÞ QuËn, Tr¹m th¶n,  Liªn Hoa, Phó Mü, LÖ Mü,  

3 Thị trấn (1):  
 ThÞ trÊn Phong Ch©u.  

   

 



 
 

 B¶ng gi¸ ®Êt phi n«ng nghiÖp thÞ x· Phó thä n¨m 2010 
   

 §VT: ®ång/m2

STT DiÔn gi¶i Gi¸ 2010 Ghi 
chó

I §Êt ë t¹i N«ng th«n    
1 X· v¨n lung     
a §êng TØnh lé 315    

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn tõ cÇu Qu¶ng ®Õn hÕt nhμ «ng S¬n 
Ng©n 1,000,000   

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn tõ nhμ bμ Linh Sang ®Õn ®êng rÏ 
khu 1 1,000,000

  §Êt hai bªn mÆt tiÒn ®êng rÏ khu1 ®Õn gi¸p nhμ ¤.Trêng khu 4 800,000   
  §Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn ®Êt tõ nhμ «.Trêng ®Õn nhμ bμ YÕn 1,000,000

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn ®Êt tõ nhμ bμ YÕn ®Õn NghÜa Trang 
KM4 1,000,000   

  
§Êt c¸c hé 2 bªn mÆt tiÒn tõ ®êng vμo nghÜa trang Km4 ®Õn CÇu 
Dãc 600,000   

b §êng §H7  
  §Êt c¸c hé 2 bªn mÆt tiÒn tõ TL315 ®Õn hÕt nhμ «.T»ng khu 3 200,000

  
§Êt c¸c hé 2 bªn mÆt tiÒn tõ nhμ «.HiÒn khu 3 ®Õn ®êng rÏ ®i 
§«ng Thμnh 150,000

  §Êt c¸c hé 2 bªn mÆt tiÒn tõ nhμ ¤ng S¶o khu 5 ®Õn TØnh lé 315 200,000  
c §Êt 2 bªn ®êng bª t«ng liªn th«n, x· 100,000  
d §Êt c¸c khu vùc cßn l¹i cña x· 70,000  
e §Êt b¨ng hai ®êng TØnh lé 315B 150,000   
2 X· Hμ Th¹ch

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn  TL315B (Gi¸p T.thÞnh ®Õn BÕn Phμ 
Ngäc Th¸p) 600,000

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn  TL320B (BÕn phμ Ngäc Th¸p) ®Õn 
ga xÐp 550,000   

  
§Êt 2 bªn mÆt tiÒn ®êng 320B cèng Bê Róc ®i Gß Gai hÕt ®Þa 
giíi Hμ Th¹ch 250,000   

  §Êt trong khu t¸i ®Þnh c CÇu Ngäc Th¸p 200,000  

  
§Êt b¨ng 2 hai bªn ®êng 320B tõ ga xÐp ®i Gß Gai ®Õn hÕt ®Þa 
giíi x· Hμ Th¹ch   100,000  

  
§Êt trong khu t¸i ®Þnh c Gß MÝt dù ¸n §êng Cao tèc Néi Bμi - 
Lμo Cai  200,000  

  §Êt b¨ng 2 bªn ®êng 315B tõ bÕn phμ ®i phêng Trêng ThÞnh 200,000

  
§êng èng tõ gi¸p ®êng TL 320B ®i Xu©n Lòng B·i B»ng gi¸p x· 
Xu©n Lòng hÕt ®Þa giíi x· Hμ Th¹ch 100,000   

  §êng trôc x· tõ dèc nhμ ¤. §øc §iÒu ®i ®Õn nhμ ¤. Huyªn 500000
  §êng trôc x· nhμ «ng Huyªn ®i Xu©n Lòng 250,000
  §êng tõ nhμ ¤. Uý khu 6 ®i UBND x·  ®Õn nhμ ¤. Huyªn khu 5 150,000



 

  
§Êt hai bªn mÆt tiÒn ®o¹n tõ Ga xÐp ®i Xu©n Huy ( hÕt ®Þa phËn 
Hμ Th¹ch) 400,000   

  
§Êt b¨ng 2 hai bªn ®êng TL320B tõ ga xÐp ®i Xu©n Huy( hÕt 
®Þa phËn Hμ Th¹ch) 100,000

  
§Êt b¨ng 2 ®êng trôc x· Hμ Th¹ch (trong khu quy ho¹ch trung 
t©m x·) 300000   

  §êng Hμ Th¹ch ®i Phó Hé hai bªn mÆt tiÒn 150,000
  §êng bª t«ng liªn th«n, x· 100,000
  §Êt c¸c khu vùc cßn l¹i  70,000
3 X· Thanh Vinh
a §Êt mÆt ®êng TL 320
  §Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn  1,500,000
b §Êt mÆt ®êng TL 320C 

  
§Êt hai bªn mÆt tiÒn ®o¹n tõ gi¸p §«ng Thμnh ®Õn gi¸p ®êng rÏ 
®i Chiªu øng 250,000   

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn §o¹n tõ ®êng rÏ ®i Chiªu øng ®Õn 
TL 320 700,000  

  
§Êt 2 bªn mÆt tiÒn ®êng tõ khu 1Thanh Vinh ®i khu 1 Phêng Tr-
êng ThÞnh 300,000

  
§Êt 2 bªn mÆt tiÒn ®êng tõ khu 4 Thanh Vinh ®i Khu 3 Phêng 
Trêng ThÞnh 500,000

  §Êt 2 bªn mÆt tiÒn ®êng tõ TL 320 khu 6 rÏ ®i s©n bay 1,500,000
  §Êt c¸c hé d©n khu quy ho¹ch d©n c b¨ng 2 T¬ T»m 250,000
  §Êt b¨ng 2 khu trung t©m x· 250,000
c §Êt c¸c khu vùc cßn l¹i cña x· 70,000
  §Êt b¨ng 2 ®êng TL 320 khu 6 rÏ ®i s©n bay 500000   
  §Êt hai bªn mÆt tiÒn tõ TL 320 ®Õn cæng nhμ m¸y Thanh Hμ 150,000
    
4 X· Hμ Léc    
a Däc theo tØnh lé 315B 
  §Êt  hai bªn mÆt tiÒn ®o¹n tõ CÇu Dãc ®Õn CÇu Thia 800,000

  
§Êt  hai bªn mÆt tiÒn ®o¹n tõ ®Çu CÇu Thia ®Õn hÕt ®Þa phËn Hμ 
Léc 600,000

b Däc theo tØnh lé 314    
  §Êt hai bªn mÆt tiÒn ®o¹n tõ ng· 3km5 ®Õn ®Çu CÇu V©n Thia 800,000   

  
§Êt hai bªn mÆt tiÒn §o¹n tõ cÇu V©nThia ®Õn hÕt ®Þa phËn Hμ 
Léc 300,000   

  
§Êt cßn l¹i trong khu t¸i ®Þnh c dù ¸n §êng Cao tèc Néi Bμi-
Lμo Cai 300,000  

c Däc theo ®êng §H4   

  
§Êt hai bªn mÆt tiÒn ®o¹n tõ nhμ Bμ H¶i khu 3 ®Õn ®Çu cÇu §¸t 
khu 10 150,000  

  
Tõ cÇu §¸t khu 10 ®Õn ®Çu nh¸nh rÏ ®i Hμ Th¹ch(TL320B) vμ 
Trêng ThÞnh(ng· ba) 100,000  

  
§Êt trong khu quy ho¹ch t¸i ®Þnh c Rõng MiÔu dù ¸n T§C ®êng 
Cao tèc Néi Bμi- Lμo Cai vμ 35 M 300,000  

  §o¹n tõ nh¸nh rÏ ®i Phêng Trêng ThÞnh 150,000  



 
  §o¹n nh¸nh rÏ tõ nhμ «ng T©n khu 12 ®Õn ®êng TØnh 320 B 
d C¸c ®o¹n kh¸c 

  

§Êt hai bªn mÆt tiÒn ®êng liªn th«n tõ cuèi b¨ng 1 ®êng tØnh 
315B 
( nhμ bμ Liªn khu 2)®Õn nhμ «ng Sinh Soi (Nhμ Thê Xu©n S¬n) 150,000

  
Däc 2 bªn ®êng liªn th«n ®o¹n tõ nhμ ¤. Sinh soi ®Õn cæng nhμ 
¤. Hïng khu 1 ( Ng· ba) 100,000   

  Däc 2 bªn ®êng liªn th«n tõ nhμ ¤ Hïng khu 7 ®Õn CÇu Bμ §Øa 150,000  

  
§Êt trong c¸c khu TDC Ao «ng §iÓn, Ao Sen, Rõng L¸ N©ng 
Cao 300,000  

  §Êt hai bªn ®êng liªn th«n  100,000
  §oan tiÕp gi¸p tõ ®êng TL 315B vμo cæng Trêng D©n téc néi tró 200,000
  §Êt 2 bªn mÆt tiÒn ®êng vμo trêng TH C¬ ®iÖn NLN Phó Thä 200,000
  §Êt b¨ng 2 ®êng TL 315B 150,000   

  
§Êt hai bªn mÆt tiÒn ®êng bª t«ng réng trªn 3m t¹i khu 15 (GÇn 
khu ®Þa chÊt) 100,000   

e §Êt c¸c khu vùc cßn l¹i cña x· 70,000
5 X· Phó Hé
a §êng Quèc lé II 

  
§Êt  hai bªn mÆt tiÒn §o¹n tõ gi¸p x· Phó Léc ®Õn nhμ Bμ HiÒn 
Ng·i 350,000   

  §Êt tõ nhμ Bμ H¶i H»ng ®i CÇu KhÊc khu 4 450,000

  
§Êt 2 bªn mÆt tiÒn ®o¹n tõ nhμ CÇu KhÊc khu 4 ®Õn nhμ Bμ Hμ 
khu 13 550,000   

  
§Êt 2 bªn mÆt tiÒn ®o¹n tõ nhμ bμ Tuyªn Thô(khu 13)®Õn cæng 
ViÖn KHNLNMN phÝa B¾c 900,000   

  
§Êt hai bªn mÆt tiÒn tõ ViÖn KH NLN MN PhÝa B¾c ®Õn ®êng 
rÏ ®i Trung Gi¸p 700,000   

  §Êt 2 bªn mÆt tiÒn tõ ®êng rÏ Trung Gi¸p ®Õn CÇu Quan 550,000   
b §êng TL 315B 

  
§Êt  hai bªn mÆt tiÒn §o¹n tõ nhμ bμ Lª .T.Thuý  ®Õn hÕt nhμ bμ 
HiÒn L 600,000

  
§Êt 2 bªn mÆt tiÒn ®o¹n tõ gi¸p nhμ bμ HiÒn L ®Õn CÇu ¤ng Xi  
gi¸p Hμ Léc 500,000

  
§Êt  hai bªn mÆt tiÒn ®o¹n tõ nhμ «. Lª V¨n Hång khu 19 ®i CÇu 
Quan   250,000   

b §êng huyÖn lé, thÞ lé.
  §Êt hai bªn mÆt tiÒn tõ nhμ ¤.Y ®Õn ®êng rÏ nhμ v¨n ho¸ khu 4 300,000
  §Êt 2 bªn mÆt tiÒn tõ ®êng rÏ nhμ VH khu 4 ®Õn gi¸p Hμ Th¹ch 250,000   
  §Êt tõ ®êng rÏ ®i Trung Gi¸p ®Õn hÕt ®Þa phËn x· Phó Hé 250,000

  
§Êt 2 bªn mÆt tiÒn ®êng Trung t©m x· ®i kho KV2 (§o¹n n»m 
trong khu quy ho¹ch chi tiÕt trung t©m x· Phó Hé) 800,000  

  
§Êt 2 bªn mÆt tiÒn ®êng Trung t©m x· ®i kho KV2 (§o¹n n»m 
cßn l¹i) 250,000  

  
§Êt 2 bªn mÆt tiÒn ®êng Z121 ®i Trung t©m gi¸o dôc thêng 
xuyªn 250,000  

d §êng liªn x·, c¸c ®êng nh¸nh  



 
  §Êt  hai bªn mÆt tiÒn c¸c ®êng liªn x· tõ 3m trë lªn 150,000
  §Êt thuéc trung t©m x·, khu C.ty Z21 100,000   
  §Êt hai bªn mÆt tiÒn ®êng §ång Giß ®i Trung Gi¸p 150,000

  
§Êt hai bªn mÆt tiÒn tõ nhμ ¤. ThÓ (khu 4) ®Õn gi¸p x· Hμ 
Th¹ch 150,000   

  
§Êt hai bªn mÆt tiÒn ®êng Khu 3 ®i khu 10 ®Õn nhμ ¤ng B¶ng 
T©m (QLII) 150,000   

  §Êt n»m trong khu t¸i ®Þnh c Phó Cêng 200,000  
e §Êt c¸c khu vùc cßn l¹i cña x· 70,000
6 X· Thanh Minh    
a §Êt 2 bªn mÆt tiÒn ®êng 320 1,500,000
b C¸c ®o¹n kh¸c 
  §o¹n tõ cæng Trêng Cao §¼ng YtÕ ®Õn nhμ ¤. L¹ng 1,000,000   
  Tõ gi¸p nhμ «ng L¹ng ®Õn hÕt ®Êt Thanh Minh(®i L¬ng Lç) 300,000
  §êng rÏ khu 1A,1B ®i Thanh Vinh 1,500,000   
  §o¹n tõ nhμ ¤.KÕt ®Õn trô së UBND x· 700,000
  §Êt hai bªn mÆt tiÒn tõ Cèng SÊu ®i §ç S¬n 600,000   

  
§Êt ven theo c¸c tuyÕn ®êng ngâ khu vùc Thanh L©u-Thanh 
Minh 100,000   

  §Êt ven theo c¸c tuyÕn ®êng ngâ khu vùc H¹ m¹o-Thanh Minh 150,000   
  C¸c tuyÕn ®êng liªn th«n 100,000
  §Êt c¸c khu vùc cßn l¹i 70,000
c B¨ng 2 ®êng tØnh lé 320 500,000   
  B¨ng 2 khu §ång Ao §×nh 200,000
  B¨ng 2 ®êng  rÏ tõ 1A+1B Thanh Vinh 500,000

II §Êt ë t¹i ®« thÞ
1  Phêng hïng v¬ng    
a  §êng tØnh lé 315 (cò 315B)    

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn ®o¹n tõ cæng UBND phêng ®Õn ng· 
t chî  3,000,000

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn ®o¹n tõ  ng· t chî Phêng ®Õn XN ®-
êng bé  1,700,000

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn ®o¹n tõ CÇu Tr¾ng ®Õn cæng CN 
®iÖn Phó thä 1,300,000

  §Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn trong ngâ1,2 tæ 23 phè T©n Thμnh  500,000
b §êng T©n Thμnh .    
  §Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn ®o¹n tõ CÇu Tr¾ng ®Õn nhμ sè 8 1,000,000
  §Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn trong c¸c ngâ  200,000
c  §êng TL 320    

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn ®o¹n tõ ng· t 27/7 ®Õn nhμ Bμ 
LuyÖn  2,300,000

  
§Êt hai bªn mÆt tiÒn ®o¹n tõ nhμ Bμ H»ng Quèc ®Õn cæng trêng 
båi dìng gi¸o viªn  2,000,000

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn ®o¹n tõ cæng trêng båi dìng gi¸o 
viªn ®Õn sè nhμ 203 1,500,000

  §Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn Ngâ 1 phè T©n LËp tõ nhμ sè 2 ®Õn 500,000



 
sè 6 

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn Ngâ 2 phè T©n LËp tõ nhμ sè 2 ®Õn 
sè 18 350,000   

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn Ngâ 3 phè T©n LËp tõ nhμ sè 36 ®Õn 
sè 12 250,000

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn Ngâ 4 phè T©n LËp tõ nhμ sè 2 ®Õn 
sè 20 200,000

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn Ngâ 5 phè T©n LËp tõ nhμ sè 2 ®Õn 
sè 20 150,000

d §êng Nhμ DÇn     
  §Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn ®êng nhμ dÇn 800,000

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn Ngâ 2 phè Long Xuyªn tõ nhμ sè 2 
®Õn  10 200,000   

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn Ngâ 3 Phè Long Xuyªn (gi¸p ®êng 
s¾t) 200,000   

e §êng §oμn KÕt 
  §Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn §êng §oμn kÕt 500,000

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn Ngâ 1 phè §oμn KÕt tõ nhμ sè 3 ®Õn 
sè 33  250,000

  §Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn Ngâ 3 phè §oμn KÕt  200,000

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn Ngâ 2 phè §oμn KÕt tõ nhμ sè 2 ®Õn 
sè 16 200,000

  §Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn c¸c hé bªn hμnh lang ®êng s¾t  100,000
g §êng T©n An 
  §Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn (tõ ng· 3 CA cò ®Õn th«n Liªm) 800,000

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn  c¸c hé tõ nhμ v¨n ho¸ T©n An theo 
têng rμo XN 27/7  

300,000

  ®Õn nhμ sè 19 vμ tæ 7 phè T©n An 
  §Êt c¸c hé thuéc khu vùc trêng c«ng an cò 250,000
h §êng T©n Trung 

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn (tõ 27/7 ®Õn nhμ ®a n¨ng trêng §H 
H. V¬ng) 1,500,000   

  §Êt c¸c hé d©n c míi QH c¹nh trêng P.Ch©u 1,000,000
i §êng Sa §Ðc 

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn §o¹n tõ ng· t chî Phêng ®Õn th¸p n-
íc  1,200,000

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn §o¹n tõ th¸p níc qua tæ 15 phè 
Sa§Ðc ®Õn cæng trêng Sa§Ðc 800,000   

  §Êt c¸c hé mÆt tiÒn nhμ Thanh Quý ®Õn nhμ ¤. Thä 350,000

  
§Êt c¸c hé b¨ng 2,3 khu quy ho¹ch míi cho CB gi¸o viªn §¹i 
Häc Hïng V¬ng 400,000

  
§Êt hai bªn mÆt tiÒn ®o¹n tõ Cæng Trêng TiÓu häc Hïng V¬ng 
®Õn §êng S¾t 400,000

  §Êt c¸c hé mÆt tiÒn ®êng th¸p níc tõ  sè nhμ 04 ®Õn sè nhμ 16 300,000
  §Êt thuéc khu tËp thÓ cò tõ sè nhμ 64 ®Õn sè nhμ 50  300,000
  §Êt tõ sè nhμ 08 ®Õn sè nhμ 24 250,000   
  §Êt tõ sè nhμ 24 ®Õn sè nhμ 06 250,000



 
  §Êt tõ sè nhμ 38 ®Õn sè nhμ 26 250,000

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn Ngâ thÓ thao tõ sè nhμ 04 ®Õn sè 
nhμ 09 350,000

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn Ngâ truyÒn thanh tõ nhμ sè 01 ®Õn 
sè nhμ 54 250,000   

  §Êt khu tËp thÓ ®êng bé thuéc Phè T©n An 300,000
  §Êt b¨ng 2,3 khu quy ho¹ch 27/7 500,000   
k §Êt c¸c khu vùc cßn l¹i cña phêng  100,000
2 Phêng ©u c¬
a §êng th¸ng 8 vμ B¹ch §»ng    

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn §o¹n tõ gèc c©y ®a lÞch sö qua CA 
ThÞ ra bê s«ng   3,000,000

  §Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn §o¹n ®êng B·i Ch¹p 1,200,000   

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn §o¹n ®êng tõ bÕn xe kh¸ch ®Õn hÕt 
hiÖu s¸ch ThÞ x· 2,000,000   

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn §o¹n ®êng tõ CN ®iÖn ®Õn hÕt gèc 
®a lÞch sö 2,500,000

  §Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn Ngâ GiÕng §×nh 400,000   
b C¸c ®êng kh¸c 

  
 Hai bªn mÆt tiÒn ®o¹n tõ §μi truyÒn thanh ®Õn Phßng c«ng 
chøng sè 2 1,700,000

  
§Êt 2bªn mÆt tiÒn ®o¹n tõ gèc c©y ®a lÞch sö qua ng· t gèc quÐo 
®Õn hÕt BV ®a khoa 2,500,000

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn §o¹n tõ ng· t gèc quÐo ®Õn trêng 
TrÇn Phó 2,000,000   

  
§Êt 2bªn mÆt tiÒn ®êng NguyÔn Du tõ chi nh¸nh ®iÖn ®Õn hÕt 
hiÖu s¸ch thÞ x· 2,000,000

  §Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn §o¹n tõ bÕn «t« ®Õn chi nh¸nh ®iÖn  2,500,000   

  
§Êt 3 bªn mÆt tiÒn ®êng Lª §ång ®o¹n tõ r¹p chiÕu bãng ®Õn th 
viÖn cò, ®êng S. Hång tõ T.ViÖn cò ®Õn chî MÌ 2,000,000   

  §Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn §êng Ng« QuyÒn  2,500,000
  §Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn §êng Cao Du 1,500,000
  §Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn Ngâ B¸ch ho¸ ®Õn cét 3F 700,000   

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn Ngâ 2 T©n Phó, ngâ 3 T©n Hng, ngâ 
4 T©n Phó 600,000

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn Ngâ 3 NguyÔn Tr·i, ngâ l¬ng thùc, 
ngâ Cao trung 600,000

  §Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn Ngâ 1 B¹ch §»ng  700,000
  §Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn Ngâ GiÕng Chanh 1,000,000

  
§Êt hai bªn mÆt tiÒn Ngâ 4 T©n Hng,Ngâ T©n Phó, Ngâ1 tæ 28 
Lª §ång, ngâ GiÕng Cao,Ngâ tæ 8 NguyÔn Tr·i 300,000

  §Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn §êng NguyÔn KhuyÕn  1,200,000   

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn §o¹n tõ chî phêng ¢u C¬ ®Õn r¹p 
chiÕu bãng 1,500,000

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn ®o¹n §Òn §âm( tõ nhμ ¤.Lu ®Õn 
cæng may ®iÖn cò) 1,200,000

  §Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn §êng Th¸ng 8 ®o¹n trêng TrÇn Phó 1,500,000



 
®Õn ThÞ §éi 

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn Ngâ ®êng ao Viªn, ngâ 2 NguyÔn 
Du 600,000   

  §Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn ngâ 2 NguyÔn Du 400000

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn Ngâ 2 T©n Phó ®Õn cét 3D, ngâ 8/3 
®Õn cét 3c 300,000   

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn Ngâ 2 Quang Trung, ngâ 4 Quang 
Trung, ngâ 5 T©n Hng 300,000   

  §Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn §êng NhËt T©n 700,000
  §Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn §êng T©n Minh 200,000
  §Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn Ao Bμ Y 2,000,000   
  §Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn ®êng Hoμ B×nh 1,000,000   
  §Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn ®êng T©n B×nh 250,000   

  
§Êt c¸c hé mÆt tiÒn ngâ 1-Lª §ång, Ngâ 3-Lª §ång, Ngâ TrÇn 

Phó, Ngâ 5 Quang Trung, 300,000   
  Ngâ 6 T©n Hng    
  §Êt b¨ng 2,3 khu khu tËp thÓ BÖnh viÖn §a khoa 250,000
  §Êt trong khu quy ho¹ch chi tiÕt sau trêng Tr©n Phó 1,000,000   
c Khu ®Êt cßn l¹i 100,000   
  Ngâ Th viÖn cò 200,000  

  
§¸t hai bªn mÆt tiÒn ®êng §Òn §âm( Tõ c«ng¶ may ®iÖn cò ®Ðn 
hÕt ®êng nhùa) 300,000   

  
Ngâ 1, Ngâ 2, Ngâ 5 Hoμ B×nh, Ngâ 1 NguyÔn KhuyÔn, Ngâ 
Xãm MËn, Ngâ 2,7 vμ 8 NT 250,000   

  
§Êt hai bªn mÆt tiÒn ®êng Th¸ng t¸m ®o¹n tõ ThÞ ®éi ®i Thanh 
Vinh 1,000,000   

  C¸c ngâ cßn l¹i cña phè T©n Minh, T©n B×nh 200,000   
  §Êt hai bªn mÆt tiÒn ®êng bª t«ng phè Lª Lîi 200,000
    
3 Phêng Phong ch©u   
a §êng B¹ch §»ng  
  §Êt tõ bÕn xe ®Õn CATX 2,000,000

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn ®êng B¹ch §»ng ( Tõ CATX  ra bê 
s«ng) 3,000,000

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn §Êt ë ngâ tæ 12 ( Sau nhμ ¤. Quang 
bÝ th ) 360,000

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn §Êt ngâ giÕng cãc ( chia lμm 2 
®o¹n): 

  §o¹n 1: Tõ sè nhμ 27 ®Õn sè nhμ 04 650,000
  §o¹n 2: Tõ sè nhμ 06 ®Õn sè nhμ 20  360,000
b §êng Th¸ng T¸m     

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn §o¹n 1:Tõ nhμ «ng Ninh  ®Õn C.ty 
DV-MT-§T 2,000,000   

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn ®o¹n tõ nhμ «ng Hång ®Õn nhμ «ng 
Ninh 3,000,000   

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn §o¹n tõ C.ty DV - MT-  §T ®Õn 
Toμ ¸n 1,000,000



 
c §êng Phè b×nh, Phó ThÞnh    
  §Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn 3,600,000
  §Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒnNgâ sè 5 phè Phó ThÞnh 360,000
d §êng NguyÔn Du 
  §Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn 2,000,000   

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn  c¸c hé ®êng bª t«ng tæ 13 phè Phó 
An 650,000   

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn  c¸c hé ngâ 1,2 ngâ tæ 13 ngâ nhμ 
thê Phè Phó An 360,000   

e §êng phè Phó B×nh, phè ThÞnh    
  §Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn §o¹n 1: Tõ sè nhμ 73 ®Õn sè nhμ 39 1,600,000
  §Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn §o¹n 2: Tõ sè nhμ 43 ®Õn sè nhμ 96  900,000
  §Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn §o¹n 3: Tõ sè nhμ 46 ®Õn sè nhμ 82 700,000   

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn  ngâ §Òn xãm Së tõ sè nhμ 02 ®Õn 
nhμ sè 28  700,000   

  §Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn  ngâ tæ 8B, ngâ tæ 5, tæ 6, tæ 7 360,000   
  §Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn  ngâ tæ 8A «ng S¬n 290,000
g §êng phè Phó Hμ 
  §Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn  (tõ Cty may ra bê s«ng) 1,500,000   

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn  ®êng ngâ tæ 3 Phó Hμ tõ sè nhμ 47 
®Õn 57 vμ  

430,000   
  tõ nhμ ¤. Cêng ®Õn nhμ ¤. B¾c    
  §Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn  ®êng ngâ bª t«ng tæ 9 Phó B×nh  360,000
  §Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn  ®êng ngâ tr¹m y tÕ phêng  430,000
h §êng phè Phó An     
  §Êt hai mÆt tiÒn tõ  NHCT ®Õn Trêng mÇm non Phong Ch©u 2,000,000
I §êng TL 315 
  §Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn 1,700,000  
  §Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn  ®êng ngâ tæ 14B Phó An   360,000   

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn ®êng ngâ toμn bé tæ 15,16 phè Phó 
An 130,000   

k §êng S«ng Hång  
  §Êt c¸c hé mÆt ®êng  2,000,000
l §êng phè míi Phó Hμ tæ 2A vμ 2B    
  §Êt c¸c hé mÆt ®êng phè míi tæ 2A,2B 1,500,000
  §Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn  ®êng ngâ 03 Phó Hμ 
  Tõ sè nhμ 33 ®Õn sè nhμ 01 360,000
  Tõ sè nhμ 28 ®Õn sè nhμ 10 290,000   
  Tõ sè nhμ 11 ®Õn sè nhμ 13 290,000

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn  c¸c hé ®êng bª t«ng tæ 14 phè Phó 
An 1,000,000   

m  Khu ®Êt cßn l¹i 100,000
  §Êt b¨ng 2 ®êng phè Phó Hμ 1,200,000

       
4 Phêng trêng thÞnh
a §êng TL 315B 



 

  
§Êt hai bªn mÆt tiÒn TL 315B tõ cÇu Qu¶ng ®Õn gi¸p Phưêng 
Hïng Vư¬ng 1,700,000

  §o¹n tõ kªnh phó lîi ®Õn Ga Phó Thä 1,000,000
  §Êt khu vùc cßn l¹i ( ®Êt b¨ng 2 ®êng TL 315B):    
  §o¹n tõ C©y x¨ng ®Õn gi¸p L« Than 200,000
  §o¹n tõ Gi¸p Phêng Hïng V¬ng ®Õn CÇu Qu¶ng 300,000
b §êng néi thÞ    
  §Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn Ven ®êng BÖnh viÖn ®i trêng Y  2,000,000

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn §o¹n gi¸p trêng D©n lËp ®Õn x· 
Thanh Vinh 1,500,000   

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn §o¹n tõ trô së UBND phêng vμo 
xãm Cao Bang 200,000   

  §Êt khu 1 gi¸p Thanh Vinh 100,000
  §Êt cßn l¹i cña khu 2 200,000

  
§Êt c¸c hé hai bªn mÆt tiÒn §o¹n tõ trêng TH Trêng ThÞnh ®Õn 
C¬ KhÝ Phó thä   300,000

  §Êt c¸c ngâ cßn l¹i cña khu 3 200,000
  Khu gß sái phÝa nam ga Phó thä  250,000
  Toμn bé khu d©n c th«n Phó Lîi  150,000   

  
§Êt hai bªn mÆt tiÒn tõ Trêng TH Trêng ThÞnh ®Õn nhμ ¤ng 
§¨ng 250,000

  §Êt khu quy ho¹ch d©n c Lß Gi¸c 500,000   
  C¸c hé 2 bªn mÆt tiÒn khu CÇu Qu¶ng ®i khu 1 1,000,000
  §Êt khu 3 c©y th¸p 300,000
  §Êt c¸c hé 2 bªn mÆt tiÒn ®êng khu 1 ®i Thanh Vinh 500,000
  §Êt c¸c hé 2 bªn mÆt tiÒn ®êng khu 3 ®i Thanh Vinh 500,000   
  §Êt c¸c khu vùc cßn l¹i cña Phêng Trêng ThÞnh 100,000

III §Êt S¶n xuÊt , Kinh doanh phi n«ng nghiÖp thuéc vÞ trÝ tÝnh 
b»ng 80% theo ®Êt ë th× tÝnh theo gi¸ ®ã. 

IV 
§Êt sö dông vμo môc ®Ých quèc phßng , an ninh ; ®Êt sö 
dông vμo c¸c môc ®Ých c«ng céng:     

  
NÕu chØ liÒn kÒ 1 lo¹i ®Êt ®· nªu trªn th× ¸p dông møc gi¸ 
®ã;     

  
NÕu liÒn kÒ víi nhiÒu lo¹i ®Êt kh¸c nhau th× ¸p dông theo 
møc gi¸ cao nhÊt;   

   
 Tổng số xã, phường là 10, trong đó:  

1 Phêng ( 4)   

 
Phêng Hïng v¬ng; Phêng ¢u c¬ ; Phêng Phong ch©u; Phêng Tr-
êng thÞnh;   

2 X· Trung du ( 4)  
 x· V¨n lung; x· Hμ léc; x· Thanh minh; x· Thanh vinh;  

3 X· MiÒn nói ( 2)  
  x· Hμ Th¹ch; x· Phó Hé;   
   

 


