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Phụ lục số 1 
 

GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 
 

Căn cứ theo quy định tại tiết c, khoản 6, Điều 1, Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi bổ 
sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;   

Bảng giá đất nông nghiệp trong toàn tỉnh năm 2011 không xác định theo hạng đất và được chia ra thành 2 khu vực gồm: 
- Khu vực 1: đất nông nghiệp tại thành phố Bạc Liêu, bao gồm: đất nông nghiệp thuộc phạm vi các phường thuộc thành phố 

Bạc Liêu và đất nông nghiệp thuộc phạm vi các xã thuộc thành phố Bạc Liêu; 
- Khu vực 2: đất nông nghiệp thuộc phạm vi các xã, thị trấn tại các huyện trên địa bàn tỉnh, bao gồm: đất nông nghiệp vùng 

mặn và vùng ngọt thuộc phạm vi các xã, thị trấn tại các huyện trên địa bàn tỉnh. 
Riêng đất lâm nghiệp, đất làm muối áp dụng thống nhất chung cho toàn tỉnh. 
Ngoài ra việc xác định giá đất nông nghiệp còn phải căn cứ theo hiện trạng vị trí của thửa đất, cụ thể như sau: 

- Vị trí 1: đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với đường giao thông do trung ương hoặc tỉnh quản lý (Quốc lộ, tỉnh lộ) 
- Vị trí 2: đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với đường giao thông liên xã, liên ấp do các huyện, thành phố quản lý (Hương lộ) 

hoặc các trục kinh thủy lợi cấp 3 trở lên thuận tiện cho việc sản xuất và vận chuyển sản phẩm hàng hóa. 
Vị trí 1 và 2 nêu trên, chỉ xác định cho lô đất có chiều sâu tối đa 30m, kể từ mốc của lộ giới, nơi chưa công bố mốc thì tính từ mép 

lộ; trên 30m là vị trí 3. 
     -  Vị trí 3: Các vị trí đất còn lại, ngoài vị trí 1 và vị trí 2 nêu trên. 

Bảng giá đất sản xuất nông nghiệp năm 2011, chia ra thành 6 loại đất có mức giá khác nhau bao gồm: 
 -  Bảng giá đất trồng cây hàng năm 

  -  Bảng giá đất nuôi trồng thuỷ sản 
 -  Bảng giá đất trồng cây lâu năm. 
 -  Bảng giá đất sản xuất muối. 
 -  Bảng giá đất lâm nghiệp. 
 -  Bảng giá đất nông nghiệp trong trường hợp đặc biệt. 
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I.  Đất trồng cây hàng năm và đất nuôi trồng thuỷ sản: 
1. Quy định chung: 
Đất trồng cây hàng năm là đất trồng lúa hoặc trồng các loại cây ngắn ngày có thời gian sinh trưởng (từ lúc gieo trồng đến khi thu 

hoạch) dưới 365 ngày (1 năm); hoặc cây lưu vụ trên đất có mục đích sử dụng chính là loại đất trồng cây hàng năm. 

Đất nuôi trồng thuỷ sản là đất được sử dụng vào mục đích chính là nuôi trồng các loại thuỷ sản;  

Trường hợp đất trồng lúa, trồng cây ngắn ngày khác kết hợp nuôi trồng thủy sản; thì tùy theo mục đích loại sản phẩm nào là 
chính, có thu nhập cao thì giá đất được xác định theo mục đích sử dụng đất có giá trị cao đó. 

2. Bảng giá đất trồng cây hàng năm. 
 

 

2.1 Khu vực xã thuộc thành phố Bạc Liêu (Khu vực 1): 
Đơn vị tính: đồng/m2 

Giá đất năm 2010 Giá đất năm 2011 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

35.000 30.000 25.000 35.000 30.000 25.000 

 
2.2 Khu vực các huyện (Khu vực 2): 
a. Vùng ngọt:             

                                                                                                                                                                   Đơn vị tính: đồng/m2 

Giá đất năm 2010  Giá đất năm 2011 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

28.000 24.000 20.000 28.000 24.000 20.000 
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b. Vùng mặn: 
 Đơn vị tính: đồng/m2 

Giá đất năm 2010 Giá đất năm 2011 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

22.000 18.000 16.000 22.000 18.000 16.000 

3. Bảng giá đất nuôi trồng thuỷ sản 
Bảng giá này chưa tính chi phí đào đắp kinh mương, đào ao cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản. Khi thu hồi đất có phát sinh đào 

kinh mương hoặc ao nuôi thuỷ sản thì căn cứ theo biên bản kiểm kê thực tế để tính thêm phần chi phí đầu tư vào đất. 

3.1 Khu vực thành phố Bạc Liêu (Khu vực 1):  
Đơn vị tính: đồng/m2 

  

 
3.2 Khu vực các huyện (Khu vực 2) áp dụng vùng mặn và vùng ngọt: 

Đơn vị tính: đồng/m2 

 Giá đất năm 2010 Giá đất năm 2011 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

22.000 18.000 16.000 22.000 18.000 16.000 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 
Giá đất 

(các phường) (các xã) (các phường) (các xã) (các phường) (các xã) 

Năm 2010 30.000 22.000 25.000 18.000 20.000 16.000 

Năm 2011 30.000 22.000 25.000 18.000 20.000 16.000 
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II. Đất trồng cây lâu năm: 

 1. Quy định chung: 

Đất trồng cây lâu năm là đất trồng các loại cây có thời gian sinh trưởng trên 1 năm (trên 365 ngày) tính từ khi gieo trồng đến khi 
thu hoạch; bao gồm cả các loại cây có thời gian sinh trưởng như cây hàng năm nhưng cho thu hoạch trong nhiều năm.  

Đất ao đi liền với đất vườn trong cùng thửa; được tính bằng đất trồng cây lâu năm. 

2. Bảng giá đất trồng cây lâu năm.                                                               

2.1 Khu vực xã thuộc thành phố Bạc Liêu (Khu vực 1): 
 

Đơn vị tính: đồng/m2 
Giá đất năm 2010 Giá đất năm 2011 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

50.000 39.000 33.000 50.000 39.000 33.000 

 
2.2 Khu vực các huyện (Khu vực 2) áp dụng vùng mặn và vùng ngọt: 
 

                                            Đơn vị tính: đồng/m2 
 

Giá đất năm 2010 Giá đất năm 2011 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

36.000 30.000 24.000 36.000 30.000 24.000 
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III.  Đất làm muối 
 1. Quy định chung: 

Đất làm muối là loại đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất sử dụng vào mục đích sản xuất muối.  
2. Bảng giá đất làm muối: 

                                                                                                                                                          Đơn vị tính: đồng/m2 

Giá đất năm 2010 Giá đất năm 2011 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

20.000 18.000 15.000 20.000 18.000 15.000 
 

IV.  Đất lâm nghiệp: 

1. Quy định chung: 

Đất lâm nghiệp là đất đang có rừng, đất khoanh nuôi phục hồi rừng hoặc đất qui hoạch để trồng rừng mới theo phê duyệt của 
UBND tỉnh qui định.  

2. Bảng giá đất Lâm nghiệp:  
 

                                                                                                                                                                         Đơn vị tính: đồng/m2 
 

Giá đất năm 2010 Giá đất năm 2011 Số 
TT Loại đất lâm nghiệp 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

1 Đất rừng sản xuất 12.000 10.000 8.000 12.000 10.000 8.000 

2 Đất rừng đặc dụng 11.000 9.000 7.000 11.000 9.000 7.000 
3 Đất rừng phòng hộ 10.000 8.000 6.000 10.000 8.000 6.000 
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V.  Đất nông nghiệp trong trường hợp đặc biệt: 
1. Quy định chung: 
Đất nông nghiệp trong trường hợp đặc biệt được quy định tại điểm d, tiết 2, Khoản 10, Điều 1, Nghị định 123/2007/NĐ-CP ngày 

27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP. 
Các loại đất nông nghiệp trong trường hợp đặc biệt bao gồm: 

 -  Đất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm) nằm trong phạm vi hành chính các phường của thành phố 
Bạc Liêu; 

 -  Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở tại các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh; 
 - Đất nông nghiệp nằm 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. 

2. Bảng giá đất nông nghiệp đặc biệt: 
Đơn vị tính: đồng/m2 

Giá đất năm 2010 Giá đất năm 2011 

Dieãn giaûi 
Vị trí 1 Vị trí còn lại Vị trí 1 Vị trí còn lại 

Đất nông nghiệp đặc biệt tại các 
phường thuộc thành phố Bạc Liêu. 70.000 60.000 70.000 60.000 

Khu vực 1:  
Đất nông nghiệp đặc biệt tại các xã 
thuộc thành phố Bạc Liêu. 60.000 53.000 60.000 53.000 

Đất nông nghiệp đặc biệt tại các thị 
trấn. 60.000 50.000 60.000 50.000 

Khu vực 2: 

Đất nông nghiệp đặc biệt tại các xã. 50.000 45.000 50.000 45.000 


