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Phụ lục số 7      

 HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT 
 

I. Xác định giá đất sản xuất nông nghiệp. 
Việc xác định giá trị lô đất căn cứ theo khu vực và vị trí đất đã quy định chi tiết trong các bảng giá tại phụ lục số 1. 
Trong tất cả các trường hợp xác định giá trị đất nông nghiệp không được cộng thêm các khoản chi phí đào đắp khác làm biến 

tướng giá đất (trừ những trường hợp đất nuôi trồng thuỷ sản nuôi tôm kết hợp trồng lúa hoặc đất chuyển đổi cơ cấu sang nuôi tôm 
được Nhà nước cho phép). 

II. Xác định giá đất ở. 
1. Giá đất ở tối thiểu trên địa bàn tỉnh:  
Quy định thống nhất đơn giá đất ở tối thiểu trên địa bàn tỉnh như sau:  
- Khu vực các phường nội ô thành phố Bạc Liêu: 200.000đ/m2;  khu vực các ấp nội ô các thị trấn trong tỉnh: 140.000đ/m2;  
- Khu vực các xã ngoại ô thành phố Bạc Liêu: 120.000đ/m2; ngoại ô thị trấn và đất ở nông thôn tại các xã: 85.000đ/m2. 
Trong tất cả các trường hợp khi áp dụng hệ số giảm giá đất theo vị trí như quy định tại khỏan 2 dưới đây, mà có mức giá đất tính 

ra nhỏ hơn mức giá tối thiểu này, thì tính bằng mức giá tối thiểu. 
2. Cách xác định vị trí và giá đất tính theo vị trí cụ thể: 

 Theo quy định hiện hành  tại  Quyết định số 27//2006/QĐUB ngày 07/11/2006 của UBND tỉnh Bạc Liêu Ban hành quy định về 
giao đất ở và hạn mức công nhận  đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh, thì hạn mức đất ở tối đa là: 

- Đối với khu vực nông thôn 450m2/hộ; 
- Đối với khu vực đô thị: Đất nhà phố là 150m2/hộ, đất xây dựng biệt thự, nhà vườn không quá 300m2/hộ; 
- Trường hợp hộ gia đình có từ 3 thế hệ trở lên cùng sinh sống, thì hạn mức đất ở không quá 1,5 lần hạn mức nêu trên. 

Theo quy hoạch chuẩn tại các dự án phát triển dân cư đã duyệt:  Chiều dài (hoặc sâu) tính từ chỉ giới đường giao thông vào 
30m; phần tiếp giáp với lộ giới quy chuẩn bằng tổng diện tích chia cho chiều sâu lô đất. 

Cách xác định vị trí cụ thể của thửa đất ở như sau: 
a. Vị trí 1:  Áp dụng cho thửa đất một mặt tiền tiếp giáp lộ và có chiều sâu < 30m tính từ chỉ giới lộ.  
Giá đất vị trí 1 là 100% mức giá chuẩn quy định cho đoạn đường đó. 
b.Vị trí 2: Áp dụng đối với các thửa đất có mặt tiền tiếp giáp đường nhánh hoặc đường hẻm của trục lộ chính chưa có tên trong 

bảng giá đất; có điều kiện sinh hoạt thuận lợi, có mặt cắt ngang  rộng  trên 9 m; các loại ô tô  lưu thông bình thường.  
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Giá đất tại vị trí 2 là 70% mức giá chuẩn quy định cho đoạn đường phố đó trước khi rẽ vào đường nhánh hoặc đường hẻm. 
Trường hợp đường nhánh hoặc hẻm qúa dài thì 100m đầu tính bằng hệ số chuẩn, cứ 100m tiếp theo thì giá đất tính luỹ kế giảm 

30% so với 100m trước đó. 
c.Vị trí 3: Áp dụng trong trường hợp đối với các thửa đất có mặt tiền tiếp giáp đường nhánh hoặc đường hẻm của trục lộ chính 

chưa có tên trong bảng giá đất; có điều kiện sinh hoạt khá thuận lợi, có mặt cắt ngang rộng từ trên 6m đến 9 m; các loại ô tô du lịch, 
ba gác lưu thông bình thường. 

Giá đất tại vị trí 3 là 50% mức giá chuẩn quy định cho đoạn đường phố đó trước khi rẽ vào đường nhánh hoặc đường hẻm. 
Trường hợp đường nhánh hoặc hẻm qúa dài thì 100m đầu tính bằng hệ số chuẩn, cứ 100m tiếp theo thì giá đất tính luỹ kế giảm 

30% so với 100m trước đó. 
d.Vị trí 4:  Áp dụng trong các trường hợp:  
-  Đối với phần đất cùng một thửa đất có vị trí 1 và có chiều sâu trên 30m; tính cho đoạn kế tiếp từ mét trên 30 đến 60m, liền kề 

với phần đất có Vị trí 1 nêu trên mà không tiếp giáp lộ, hẻm nào khác. 
- Đối với các thửa đất có mặt tiền tiếp giáp đường nhánh hoặc đường hẻm của trục lộ chính chưa có tên trong bảng giá đất; có 

điều kiện sinh hoạt thuận lợi, có mặt cắt ngang rộng từ trên 3m đến dưới 6 m; các loại ô tô du lịch, ba gác lưu thông được nhưng 
tương đối khó khăn. 

 Giá đất tại vị trí 4 là 30% mức giá chuẩn quy định cho đoạn đường phố đó trước khi rẽ vào đường nhánh hoặc đường hẻm. 
Trường hợp đường nhánh hoặc hẻm qúa dài thì 100m đầu tính bằng hệ số chuẩn, cứ 100m tiếp theo thì giá đất tính luỹ kế giảm 

30% so với 100m trước đó. 
đ. Vị trí  5:   Áp dụng trong các trường hợp: 
 -  Đối với phần đất cùng một thửa có vị trí 1 và có chiều sâu trên 30m;  tính cho đoạn kế tiếp từ mét trên 60 đến 90m, liền kề với 

phần đất có vị trí 4 nêu trên. Nếu thửa đất có vị trí 1 mặt tiền đường và có chiều sâu trên 90m, thì phần đất còn lại trên 90m so với chỉ 
giới, được tính bằng giá đất tối thiểu của khu vực. 

- Đối với các thửa đất có mặt tiền tiếp giáp đường nhánh hoặc đường hẻm của trục lộ chính chưa có tên trong bảng giá đất; có 
điều kiện sinh hoạt không thuận lợi, có mặt cắt ngang  hẻm rộng  dưới 3m, lưu thông tương đối khó khăn. 

- Đối với các thửa đất sau hậu mà không có mặt tiền tiếp giáp đường nhánh, đường hẻm; nhưng cách chỉ giới lộ dưới 90m. 
Trường hợp các thửa đất sau hậu không có đường vào và có chiều sâu trên 90m so với lộ giới, thì được tính thống nhất bằng giá đất 
tối thiểu của khu vực. 

Giá đất tại vị trí 5 là 15% mức giá chuẩn quy định cho đoạn đường phố đó trước khi rẽ vào đường nhánh hoặc đường hẻm. 
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Trường hợp đường nhánh hoặc hẻm nhỏ qúa dài thì 100m đầu tính bằng hệ số chuẩn, cứ 100m tiếp theo thì giá đất tính luỹ kế 
giảm 30% so với 100m trước đó. 

3. Những quy định khác có liên quan đến giá đất ở: 
a. Trường hợp thửa đất có vị trí đặc biệt thuận lợi: góc ngã ba, ngã tư đường, . . . được xác định theo giá đất ở chuẩn quy định 

cho vị trí đó nhân với hệ số điều chỉnh 1,2 lần. 
b. Trường hợp thửa đất có chiều sâu trên 30m so với chỉ giới, thì 30m đầu được xác định theo giá chuẩn tại vị trí đó và được coi 

là vị trí 1.  Phần trên 30m được áp dụng giá giảm theo vị trí 2, vị trí 3 (nếu tiếp giáp hẻm và tuỳ thuộc độ lớn của hẻm), hoặc  vị trí 4 
và vị trí 5 cho phần còn lại của thửa đất có vị trí 1. Vượt trên 90m so với chỉ giới tính theo giá đất ở tối thiểu tại khu vực. 

c. Trong qúa trình xác định vị trí đất theo các tuyến đường nhánh hoặc hẻm cụt, khả năng sinh lợi kém hoặc cơ sở hạ tầng chưa 
đồng bộ thì được tính giảm giá 30% so với đơn giá quy định cho vị trí đó. 

d. Trong quá trình áp dụng đơn giá theo vị trí nêu trên, phải tuân thủ nguyên tắc đơn giá đất ở theo vị trí: 
- Nếu thửa đất có nhiều vị trí (tiếp giáp nhiều đường hoặc hẻm khác nhau), dẫn đến xác định giá đất khác nhau thì thống nhất 

xác định thửa đất theo vị trí có đơn giá cao nhất. 
- Khi áp dụng giảm lũy kế từ vị trí 1 xuống các vị trí 2, 3, 4, 5;  phải đảm bảo giá đất không được thấp hơn đơn giá đất ở tối thiểu 

đã quy định trên địa bàn tỉnh tại khoản 1 nêu trên. 
III. Xác định giá đất phi nông nghiệp khác. 
Nguyên tắc chung khi xác định giá đất phi nông nghiệp và đất chuyên dùng phải căn cứ vào các loại đất khu vực liền kề có mục 

đích và thời hạn sử dụng đất tương tự để xác định. 
Riêng đối với các loại đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất chuyên dùng xây dựng công trình và các loại đất phi nông 

nghiệp khác (trừ các trường hợp Chính phủ đã có quy định) như: Đất xây dựng Trụ sở cơ quan; đất xây dựng các công trình sự 
nghiệp; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;  đất sử dụng vào các công trình công cộng (gồm: đất giao thông, thuỷ lợi, đất 
xây dựng các công trình văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao phục vụ lợi ích công cộng); đất có di tích văn hoá, danh 
lam thắng cảnh; đất xây dựng các công trình công cộng khác về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP theo 
quy định của Chính phủ; đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng; đất có công trình là đình, đền thờ, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ; đất 
làm nghĩa trang, nghĩa địa; và đất phi nông nghiệp khác theo quy định của Chính phủ … Giá đất phi nông nghiệp nêu trên được xác 
định theo giá đất ở liền kề có vị trí tương đương nhân với hệ số điều chỉnh là 0,65 lần (65%) so với bảng giá đất ở.        
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