
PHULUCIV: 

NHUG QUY BNH CHUNG 

(Kern theo Nghj quyt sá 04- /2020/NQ-HDND ngày  0/J/  1/12020 cia H5i ctng 
nhân dan tinh DãkNóng) 

1. Xác djnh giá và vl trI dt E'r ti do thj và nông thôn 

1.1. Xác djnh giá dt i t.i do thj và nông thôn: Thrc hin theo tirng doan 
dng, tuyên dithng. 

1.2. Dt a cüa h gia dInh, cá nhân tai  nông thôn bao gm dt d xây dirng 
nhà a, xay dirng các cong trinh phic vt diii song trong cüng mt thira dat thuc 
khu dan cu nông thôn theo han  müc dat giao cho mi h gia dInh, Ca nhân dé lam 
nhà a tai nông thôn theo quy djnh cUa pháp 1ut. 

1.3. Dt a cüa h gia dInh, Ca nhân tai  do thj bao gm dt dê xây dijng nhà 
i, xây dirng các cong trInh phiic vi dai song thuc quy hoach si dicing dat dê xây 

dmg nhà a ti các thj trân, phu&ng theo han  müc dat a giao cho môi h gia dInh, 
cá nhan dê lam nhà a ti do thj theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

1.4. Giá d.t trong cüng mt thira d.t, có mt tin yen các diiô'ng, tric duang 
giao thông tInh theo chiêu sâu, tir moe giai hành lang bâo v an toàn cong trinh 
cOng cong (giao thông, thüy lçii, h thông cap thoát nuâc, h thông din, h thông 
xü l chat thai) den met thi'r 30 tInh theo he so 1; tr trên 30 met den met thir 50 
tInh theo h so 0,7; tr trên 50 met tInh theo h so 0,5 (ap diing cho Ca các tnxang 
hçrp neu 6' dim 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 miic 2 quy djnh chung nay). 

1.5. Khi xác djnh dim khâi du d xác djnh cix ly cho các tric du&ng giao 
nhau, thI diem khâi dâu là diem tiêp giáp mép du&ng (nêu không có via he), hay tcr 
mép ngoài cüng cUa via he (nêu có via he). Tnthng hçip, dôi vâi nhfrng tuyên 
thx?mg dã Co chi giâi quy hoach thI diem kh6'i dâu là diem tai  chi giài quy hoach 
tuyên du&ng. 

1.6. Tru6'ng hçip trên mt triic du&ng trong cüng xã, phithng, thj trn Co hai 
doan nôi tiêp nhau có müc giá chênh loch tai  diem giao nhau l6'n hcm 30% thI doan 
diRmg có müc giá thâp duçic nhân h sO 1,2 trong phm vi tôi da không qua so met 
tInh tr vi tn giao nhau. 

1.7. Di vâi các triic dithng giao nhau, nêu trtic d'tthng giá thâp cO müc giá 
nhô hin 0,3 müc giá cUa tric du6'ng giá cao thI duçic cong them mt ti l nhu sau: 

- T dim giao nhau dn met thcr 30: Cong them 0,5 mirc giá cüa các trçic 
du6'ng CO mtrc giá cao. 

- Ti trén 30 met dn met thir 50: Cong them 0,35 müc giá cña triic du&ng có 
mirc giá cao. 

- Tü trên 50 met dn met thu 70: Cong them 0,25 mirc giá cña triic dithng có 
müc giá cao. 
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- Tü trén 70 met dn met thu 100: Cong  them 0,15 müc giá cüa triic dumg 
có müc giá cao. 

1.8. Di vOi nhctng thira dt có ngô riêng di vào ( 2 met, thI phn din tIch 
diât bj che khuât dirçc nhân h so 0,7 müc giá thüa dat che khuât t,i vj tn tiêp giáp 
lien kê dâ duqc tInh h so theo chiêu sâu cüa thCra dat (1; 0,7; 0,5), hoc dôi vâi 
nhüng thira dat có ngô riêng di vào > 2 met, thI phân din tIch dat bj che khuât 
duçic tInh nhiz nêu diem 1.4 mi1c 1 quy djnh chung nay. 

1.9. Khi xác dnh dim khâi du d xác djnh cr ly cho các triic du&ng giao 
nhau, thI diem khâi dâu là diem tiêp giáp mép dithng (nêu không có via he), hay tir 
mép ngoài cüng cUa via he (neu có via he). Tnthng hçp, dôi vâi nhctng tuyên 
diRmg dã có chi giâi quy hoch thI diem khâi dâu là diem tai  chi gii quy hoch 
tuyên du&ng. 

2. Xác dlnh  doii giá 01 m2 tlât 

2.1. Di vOi dt thuang mai,  djch vi duçic xác djnh bang 80% so vâi giá dat 
a tai khu vuc lan can. 

2.2. Di vâi dt san xut kinh doanh phi nông nghip không phái là dt 
thirnng m.i djch vit dl.r?c xác djnh bang 60% so vth giá dat a ti khu virc lan can. 

2.3. Dôi vth dat sir di1ng vào các miic dIch cong cong có mlic dIch kinh 
doanh duçc xác djnh bang giá dat san xuât, kinh doanh phi nông nghip không 
phái là dat thucmg mti djch vi tai  khu virc lan can. 

2.4. Dôi vài dat xay dmg trii sâ ca quan, dat xây d%rng cong trinh sr nghip; 
dat quôc phOng; dat an ninh thrçc xác djnh bang 67% so vâi giá dat ti khu virc 
lan can. 

2.5. Di vai dt co sa ton giáo, tin ngixO'ng du?c xác djnh bAng 60% so vâi 
giá dt a ti khu vrc lan can. 

2.6. Di vâi dt nghia trang, nghia dja thrc xác djnh bAng 40% so vâi giá 
dat a ti khu virc lan can. 

2.7. Di vOi Mt phi nông nghip khác duc xác djnh bAng 40% so vai giá 
dat ti khu virc lan can. 

2.8. Di vOi Mt sOng, sui và Mt mat  nixâc chuyên diXng su ding vào mic 
dIch nuôi trông thüy san thI di.r?c xác djnh bang giá dat nuôi trông thüy san tai  khu 
vrc lan can; su dçing vào mtc dich phi nOng nghip hoac su ding vào mtc dich 
phi nOng nghip kêt hçp vai nuôi trOng thñy san duc xác djnh bang 35% giá dat a 

tai khu wc lan can. 

2.9. fXi vài Mt nông nghip trong khu dan cu duc xác djnh nhu sau: 

- Trong dja giai hành chInh phumg, xã thuc thành ph Gia Nghia; các thj 
trân, xã trung tam huyn: 

+ Vj trI 1: Ducic xác dnh bAng giá Mt nông nghip cüng loai và c1tng vj iii 
quy djnh trong bang giá dat nhân (x) vâi h so 2,0. 



+ Vj trI 2: Duçyc xác dinh bng giá dt nông nghip cUng 1oti và ciàng vi trI 
quy djnh trong bang giá dat nhân (x) vâi h so 1,7. 

+ Vj trI 3: Duçic xác djnh bang giá dt nông nghip cüng 1oi và cüng vi trI 
quy dnh trong bang giá dat nhân (x) vth h so 1,5. 

- Các khu dan cu con lai:  Dizçic xác djnh bang giá d.t nông nghip cüng loai 
và cüng vj trI quy djnh trong bang giá dat nhân (x) vâi h so 1,5. 

2.10. Giá dt tai  cac khu dan cu, khu do thj dirçic xây dimg theo dir an du P1 
ma giá dat tai  khu dan cu, khu do thj do cao han giá dat càng khu c theo Bang 
giá các loai dat ImYng irng kern theo quy dnh nay thI duçc xác djnh bang giá dat 
trüng dâu giá, nhn chuyên nhucing tai  khu dan cur, khu do thj do. 

2.11. Giá các loai d.t nông nghip khác di.rçic xác djnh bang 1,0 ln dan giá 
dat nông nghip trông cay hang näm khác lien kê cüng khu vrc. 

2.12. D.t thng phOng h và dt rirng dc ding durçc xác djnh bang 1,2 lan 
dan giá dat r1rng san xuât t?i  khu vrc lan ctn dã quy djnh trong bang giá dat. 

2.13. Di vói giá d.t trong ciim cOng nghip, tiu thu cOng nghip, khu cOng 
nghip duçic quy djnh cit the riêng theo dung quy djnh cüa pháp 1ut hin hành. 

2.14. Dan giá các loai dt nông nghip và dt phi nOng nghip (không bao 
grn dat a) có thai han  duc tInh tuang ing vâi thai han su diing dat là 70 nárn. 
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