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Hướng dẫn

Nghị định số 96/2019/NĐ-CP

Quy định về khung giá đất

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định khung giá đối với từng loại đất, theo từng vùng quy định tại Điều 113 của 

Luật Đất đai.

Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; cơ quan có chức năng xây dựng, 

điều chỉnh, thẩm định khung giá đất, bảng giá đất.

2. Tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất.

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Theo đó, khung giá đất vẫn giữ nguyên gồm 02 nhóm đất:

 Nhóm đất nông nghiệp: đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất 

nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.

 Nhóm đất phi nông nghiệp: đất ở tại nông thôn, đô thị; đất thương mại – dịch vụ tại nông thôn, 

đô thị; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại – dịch vụ tại 

nông thôn, đô thị. 

(Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 11 năm 2019)
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Thông tin liên hệ

Baker Tilly A&C là thành viên của Baker Tilly International, một trong mười thương hiệu Tư vấn kinh doanh, Kế toán và Kiểm toán độc lập hàng đầu thế giới. Mỗi thành viên trong mạng lưới đều tận tâm cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tối 

ưu. Với mạng lưới thành viên toàn cầu, Chúng tôi không chỉ xây dựng được vị thế vững chắc tại thị trường trong nước mà trên cả thị trường quốc tế. Chúng tôi cùng hợp tác để nâng tầm các kỹ năng, nguồn lực cùng với các chuyên gia tại địa 

phương, giúp khách hàng phát triển không chỉ tại địa phương, quốc gia mà trên cả phạm vi toàn cầu.
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