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BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH  
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND  
ngày 28/12/2007 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 

 

I. Về nguyên tắc xác định loại đường, khu vực, vị trí: Giống như cánh phân loại 
đường, khu vực, vị trí đã nêu tại Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh. 

II. Một số quy định khác:  

1. Giá đất sản xuất kinh doanh Khu kinh tế Dung Quất (trừ đất sản xuất kinh 
doanh trong đô thị Vạn Tường), khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tính bằng 30% 
giá đất ở theo từng loại đường, khu vực, vị trí (đối với ngành sản xuất vật chất, xây 
dựng và vận tải) và 40% gía đất ở theo từng loại đường, khu vực, vị trí (đối với các 
ngành thương mại, dịch vụ, bưu điện, ngân hành và các hoạt động dịch vụ khác). 

2. Đất sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp và đất sản 
xuất kinh doanh trong đô thị Vạn Tường thuộc Quy hoạch Khu kinh tế Dung Quất, 
tính bằng 50% giá đất ở theo từng loại đường, khu vực, vị trí (đối với ngành sản xuất 
vật chất, xây dựng và vận tải) và 60% gía đất ở theo từng loại đường, khu vực, vị trí 
(đối với các ngành thương mại, dịch vụ, bưu điện, ngân hành và các hoạt động dịch 
vụ khác). 

3. Ngoài việc tính giá đất sản xuất kinh doanh trên, giá đất sản xuất kinh doanh 
còn được tính theo chiều sâu của thửa đất, cụ thể: Phần đất có chiều sâu đến 100m (vị 
trí mặt tiền) tính 100% giá đất sản xuất kinh doanh theo từng loại đường, khu vực, vị 
trí; phần đất có chiều sâu lớn hơn 100m đến 200m tính bằng 60% giá đất sản xuất, 
kinh doanh vị trí mặt tiền, phần đất còn lại (có chiều sâu lớn hơn 200m) tình bằng 
50% giá đất sản xuất kinh doanh vị trí mặt tiền. 

4. Giá đất sản xuất kinh doanh quy định tại điểm 1, điểm 2 và điểm 3 nêu trên 
không được thấp hơn 20% so với mức giá tối thiểu của khung giá đất sản xuất kinh 
doanh phi nông nghiệp tương ứng với vùng đô thị hoặc nông thôn bàn hành kèm theo 
Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ, cụ thể: 

- Thành phố Quảng Ngãi             : 40.000 đồng/m2; 
- Thị trấn các huyện                     : 12.000 đông /m2; 
- Đồng bằng                                 : 8.000 đồng/m2; 
- Trung du                                    : 3.600 đồng/m2;  
- Miền núi                                    : 2.000 đồng/m2./. 


