
CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 19 + 20/Ngày 14 - 02 - 2022 

 

 

104 

ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 184/QĐ-UBND  Lâm Đồng, ngày 27 tháng 01 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư  
trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ Quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 65/TTr-KHĐT 
ngày 31/12/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 
giai đoạn 2021-2025 (kèm theo phụ lục: danh mục 142 dự án đầu tư). 

Điều 2.  

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công bố, công khai chủ trương thu 
hút đầu tư các dự án nêu trên theo quy định; đồng thời hướng dẫn UBND các huyện, 
thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc, và các sở, ban, ngành liên quan thực hiện các thủ tục 
cần thiết để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định 
hiện hành. 

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc tiếp tục 
rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục kêu gọi thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh 
giai đoạn 2021-2025, định kỳ 6 tháng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo 
UBND tỉnh theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, 
Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, 
Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và 
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Bảo Lộc; Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý Khu 
du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm; Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại và 
Du lịch và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này kể từ ngày ký./. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 
 

Trần Văn Hiệp 
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ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TỈNH LÂM ĐỒNG                                                                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Đính kèm Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng) 
 

TT Tên dự án Địa điểm đầu tư Mục tiêu 
Quy 
mô 

(Ha) 

Hình thức đầu tư (được 
xác định cụ thể tại Quyết 
định chủ trương đầu tư) 

I Thành phố Đà Lạt 

I.1 Lĩnh vực đầu tư khu nhà ở, khu đô thị, nhà ở xã hội 

1 
Đầu tư cải tạo, chỉnh trang, 
phát triển đô thị tại khu vực đồi 
Rô Bin, thành phố Đà Lạt 

 Khu vực đồi Rô Bin, 
thành phố Đà Lạt 

Cải tạo, chỉnh trang, phát triển đô thị 
tại khu vực đồi Rô Bin, phường 3, 
thành phố Đà Lạt 

22,75 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

2 
Đầu tư cơ sở hạ tầng khu dân 
cư - tái định cư 5B, thành phố 
Đà Lạt 

Phường 3 và 4, thành 
phố Đà Lạt 

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư - 
tái định cư phục vụ nhu cầu nhà ở cho 
nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Lạt 
và vùng lân cận 

99,55 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

3 
Dự án xây dựng chung cư tái 
định cư đường Nguyên Tử Lực 

Phường 8, thành phố 
Đà Lạt 

Xây dựng nhà ở chung cư phục vụ nhu 
cầu nhà ở tái định cư cho nhân dân 

0,19 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

4 
Đầu tư xây dựng Khu dân cư - 
tái định cư Prenn, thành phố Đà 
Lạt 

Phường 3, thành phố 
Đà Lạt 

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư - 
tái định cư phục vụ nhu cầu nhà ở cho 
nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Lạt 
và vùng lân cận 

13,04 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

5 
Khu dân cư mới Cam Ly, 
Phường 5, thành phố Đà Lạt 

Vị trí Bãi rác Cam Ly 
(UBND tỉnh phê duyệt 
dự án đóng cửa Bãi rác 

Phục vụ nhu cầu nhà ở của nhân dân 
trên địa bàn thành phố Đà Lạt và vùng 
lân cận 

45,25 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 
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TT Tên dự án Địa điểm đầu tư Mục tiêu 
Quy 
mô 

(Ha) 

Hình thức đầu tư (được 
xác định cụ thể tại Quyết 
định chủ trương đầu tư) 

Cam Ly tại QĐ số 
2033/QĐ-UBND  ngày 
18/9/2020) 

6 

Chung cư nhà ở xã hội tại Khu 
quy hoạch phân khu B3, 
Phường 9 và 11, thành phố Đà 
Lạt 

Phường 9 và 11, thành 
phố Đà Lạt 

Phục vụ nhu cầu nhà ở xã hội cho nhân 
dân trên địa bàn thành phố Đà Lạt 

2,49 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

7 

Dự án nhà ở xã hội tại đường 
Phù Đổng Thiên Vương - Vạn 
Hạnh - Mai Xuân Thưởng, 
Phường 8, thành phố Đà Lạt 

Phân khu B7, đường 
Mai Xuân Thưởng, 

Phường 8, thành phố 
Đà Lạt 

Phục vụ nhu cầu nhà ở xã hội cho nhân 
dân trên địa bàn thành phố Đà Lạt 

0,68 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

8 
Nhà ở xã hội tại Khu quy hoạch 
phân khu C2, Phường 11, thành 
phố Đà Lạt 

Phường 11, thành phố 
Đà Lạt 

Phục vụ nhu cầu nhà ở xã hội cho nhân 
dân trên địa bàn thành phố Đà Lạt 

1,14 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

9 
Khu dân cư - tái định cư đường 
Cao Bá Quát, thành phố Đà Lạt 

Phường 6 và 7, thành 
phố Đà Lạt 

Phục vụ nhu cầu nhà ở và tái định cư 
của nhân dân trên địa bàn thành phố 
Đà Lạt 

21 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

10 
Nhà ở xã hội Khu quy hoạch 
5B (vị trí CC5), thành phố Đà 
Lạt 

Phường 4, thành phố 
Đà Lạt 

Phục vụ nhu cầu nhà ở xã hội nhân dân 
trên địa bàn thành phố Đà Lạt 

2,095 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

11 
Khu đô thị đường Nguyễn 
Hoàng và hồ Vạn Kiếp, thành 
phố Đà Lạt 

Phường 7 và 8, thành 
phố Đà Lạt 

Phục vụ nhu cầu nhà ở của nhân dân 
trên địa bàn thành phố Đà Lạt và vùng 
lân cận 

207 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

I.2 Lĩnh vực công nghiệp 

1 
Lô A10b, thuộc Cụm công 
nghiệp Phát Chi, xã Trạm 

Xã Trạm Hành, thành 
phố Đà Lạt 

Đầu tư nhà máy dệt, chế biến cà phê 
sạch, sản xuất rượu vang và nước ép 

0,74 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 
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TT Tên dự án Địa điểm đầu tư Mục tiêu 
Quy 
mô 

(Ha) 

Hình thức đầu tư (được 
xác định cụ thể tại Quyết 
định chủ trương đầu tư) 

Hành, thành phố Đà Lạt chọn nhà đầu tư 

I.3 Lĩnh vực du lịch 

1 

 Khu du lịch Hồ Prenn (công 
trình trọng điểm theo Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XI) 

Phường 3, 10 và 11, 
thành phố Đà Lạt 

Khu du lịch tham quan, ngắm cảnh, 
khu vui chơi giải trí tập trung, khu du 
lịch sinh thái - văn hóa 

1.000 
Đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư 

2 
Khu du lịch tại phân khu chức 
năng số 6-2 thuộc Khu du lịch 
quốc gia hồ Tuyền Lâm 

Khu du lịch quốc gia 
hồ Tuyền Lâm, thành 

phố Đà Lạt 
Khu du lịch chất lượng cao 9 

Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

3 
Khu du lịch tại phân khu chức 
năng số 3-0 thuộc Khu du lịch 
quốc gia hồ Tuyền Lâm 

Khu du lịch quốc gia 
hồ Tuyền Lâm, thành 

phố Đà Lạt 
Khu du lịch chất lượng cao 150 

Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

I.4 Lĩnh vực cấp thoát nước, xử lý rác thải và công trình hạ tầng kỹ thuật 

1 

Khu Trung tâm Hòa Bình (công 
trình trọng điểm theo Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XI) 

Phường 1 và 2, thành 
phố Đà Lạt 

Chỉnh trang đô thị Khu trung tâm thành 
phố Đà Lạt 

30 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

2 
Bãi đậu xe đầu đèo Prenn, 
Phường 3, thành phố Đà Lạt và 
xã Hiệp An, huyện Đức Trọng 

Phường 3, thành phố 
Đà Lạt và xã Hiệp An, 

huyện Đức Trọng 

Hạn chế lưu lượng xe vào trung tâm 
thành phố, góp phần cải thiện hệ thống 
hạ tầng xã hội phục vụ cho thành phố 
Đà Lạt 

38,24 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

3 
Bãi đậu xe Cam Ly, thành phố 
Đà Lạt 

Phường 5, thành phố 
Đà Lạt 

Hình thành các tiện ích đô thị góp phần 
cải thiện hệ thống hạ tầng xã hội phục 
vụ cho thành phố Đà Lạt 

3,178
4 

Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

I.5 Lĩnh vực thương mại, dịch vụ 
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TT Tên dự án Địa điểm đầu tư Mục tiêu 
Quy 
mô 

(Ha) 

Hình thức đầu tư (được 
xác định cụ thể tại Quyết 
định chủ trương đầu tư) 

1 
Xây dựng chợ mới Phan Chu 
Trinh, thành phố Đà Lạt 

Khu vực đường Hùng 
Vương - Trần quý Cáp, 
Nguyễn Đình Chiểu - 
Phan Chu Trinh, Nam 
Hồ, phường 9 và 11, 

thành phố Đà Lạt 

Xây dựng chợ phục vụ mục đích 
thương mại, công cộng 

0,26 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

I.6 Lĩnh vực văn hóa, thể thao  

1 

Công viên kết hợp bãi đậu xe 
ngầm tại khu C - Công viên 
Trần Quốc Toản, thành phố Đà 
Lạt 

Phường 10, thành phố 
Đà Lạt 

Đầu tư hoàn thiện khu công viên Trần 
Quốc Toản có chức năng phục vụ cho 
mục đích công cộng (công viên mở, bãi 
đỗ xe ngầm…); tạo sản phẩm du lịch 
mới cho thành phố Đà Lạt 

0,9 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

2 
Khu A và Khu B, công viên 
Trần Quốc Toản, thành phố Đà 
Lạt 

Phường 10, thành phố 
Đà Lạt 

Xây dựng khu nghỉ dưỡng, thương mại 
dịch vụ chất lượng cao, vui chơi giải 
trí, trưng bày triển lãm và hội nghị hội 
thảo  

9,3 
Đấu giá quyền sử dụng 

đất 

I.7 Lĩnh vực y tế 

1 
Bệnh viện chất lượng cao tại 
thành phố Đà Lạt 

Số 01 Quang Trung, 
thành phố Đà Lạt 

Phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho 
người dân 

0,6 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

II Thành phố Bảo Lộc 

II.1 Lĩnh vực đầu tư khu nhà ở, khu đô thị, nhà ở xã hội 

1 
Khu dân cư N2 thuộc Khu 
trung tâm mở rộng thành phố 
Bảo Lộc 

Phường 1, thành phố 
Bảo Lộc 

Phục vụ nhu cầu nhà ở, bố trí tái định 
cư và nhà ở xã hội cho nhân dân trên 
địa bàn thành phố Bảo Lộc 

4,09 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 
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TT Tên dự án Địa điểm đầu tư Mục tiêu 
Quy 
mô 

(Ha) 

Hình thức đầu tư (được 
xác định cụ thể tại Quyết 
định chủ trương đầu tư) 

2 
Dự án khu đô thị du lịch thiên 
đường Mắc Ca, thành phố Bảo 
Lộc 

Phường B’Lao và 
phường Lộc Sơn, thành 

phố Bảo Lộc 

Tận dụng lợi thế của địa phương để 
phát triển đồng đều nông nghiệp và du 
lịch sinh thái 

187,3
9 

Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

3 
Khu dân cư tổ 14, phường Lộc 
Phát, thành phố Bảo Lộc 

Đường Nguyễn Văn 
Cừ, Tổ 14, phường Lộc 

Phát, thành phố Bảo 
Lộc 

Phục vụ nhu cầu nhà ở của nhân  dân 44,1 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

4 
Dự án Khu đô thị mới ĐamB’ri, 
thành phố Bảo Lộc 

Thôn 14, xã ĐamB’ri, 
thành phố Bảo Lộc 

Phục vụ nhu cầu nhà ở của nhân dân 108 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

5 
Khu tái định cư - Trung tâm 
thương mại - dịch vụ B'Lao 
Xanh, thành phố Bảo Lộc 

Đường Nguyễn Văn Cừ 
- Trần Phú, phường 
Lộc Sơn, thành phố 

Bảo Lộc 

Phát triển dân cư, thương mại và các 
dịch vụ 

4,07 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

6 
Nhà ở công nhân và các dịch vụ 
tiện ích công cộng trong Khu 
công nghiệp Lộc Sơn 

Khu công nghiệp Lộc 
Sơn, thành phố Bảo 

Lộc 

Đáp ứng nhu cầu nhà ở của công nhân 
trong khu công nghiệp 

3 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

7 
Dự án Khu dân cư trung tâm xã 
Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc 

Đường Đoàn Thị Điểm, 
thôn Thanh Xuân, xã 
Lộc Thanh, thành phố 

Bảo Lộc 

Đáp ứng nhu cầu nhà ở cho nhân dân 28,2 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

8 
Dự án Khu dân cư trung tâm xã 
Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc 

Đường Âu Cơ, thôn 
Nausri, xã Lộc Nga, 
thành phố Bảo Lộc 

Đáp ứng nhu cầu nhà ở cho nhân dân 27,6 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

9 
Dự án Khu dân cư mở rộng 
phường Lộc Tiến, thành phố 
Bảo Lộc 

Đường Nguyễn Tri 
Phương, Khu phố 1, 4 

và 5, phường Lộc Tiến, 
Đáp ứng nhu cầu nhà ở cho nhân dân. 224 

Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 
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thành phố Bảo Lộc 

10 
Dự án Khu dân cư Trung tâm 
xã Lộc Châu, thành phố Bảo 
Lộc 

Thôn 2, xã Lộc Châu, 
thành phố Bảo Lộc 

Đáp ứng nhu cầu nhà ở cho nhân dân 30 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

11 
Khu dân cư Trung tâm xã Đại 
Lào, thành phố Bảo Lộc 

Thôn 2, xã Đại Lào, 
thành phố Bảo Lộc 

Đáp ứng nhu cầu nhà ở cho nhân dân 30 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

12 
Khu dân cư kế cận Trường tiểu 
học Lộc Sơn 1, thành phố Bảo 
Lộc 

Phường Lộc Sơn, thành 
phố Bảo Lộc 

Đáp ứng nhu cầu nhà ở và các khu 
chức năng đô thị 

1,9 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

13 

Khu dân cư dọc tuyến đường 
nối đường Trần Quốc Toản và 
đường 1 tháng 5, phường 
B'Lao, thành phố Bảo Lộc 

Phường B'Lao, thành 
phố Bảo Lộc 

Đáp ứng nhu cầu nhà ở và các khu 
chức năng đô thị 

16,8 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

14 

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu 
dân cư dọc đường Tô Hiến 
Thành (phân khu số 2), thành 
phố Bảo Lộc 

Xã Lộc Châu, thành 
phố Bảo Lộc 

Đáp ứng nhu cầu nhà ở và các khu 
chức năng đô thị. 

36,4 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

15 
Khu dân cư đường Phạm Ngọc 
Thạch và đường Đào Duy Từ, 
Cụm công nghiệp Lộc Phát 

Phường Lộc Phát, 
Thành phố Bảo Lộc 

Đáp ứng nhu cầu nhà ở và các khu 
chức năng đô thị. 

8,3 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

16 
Khu dân cư phường Lộc Phát,  
thành phố Bảo Lộc 

Phường Lộc Phát, 
thành phố Bảo Lộc 

Đáp ứng nhu cầu nhà ở cho nhân dân 46,94 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

17 
Khu dân cư tái định cư Tổ 11, 
phường B'Lao,  thành phố Bảo 

Phường B'Lao, thành 
phố Bảo Lộc 

Đáp ứng nhu cầu nhà ở cho nhân dân 8,94 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 
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Lộc chọn nhà đầu tư 

18 
Khu dân cư mở rộng Khu phố 
3, phường Lộc Tiến, thành phố 
Bảo Lộc 

Đường Phan Ngọc 
Hiển, phường Lộc 

Tiến, thành phố Bảo 
Lộc 

Đáp ứng nhu cầu nhà ở cho nhân dân 18,46 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

19 
Khu dân cư Nguyễn Tri 
Phương,  thành phố Bảo Lộc 
(giai đoạn 1) 

Phường Lộc Tiến, 
thành phố Bảo Lộc 

Đáp ứng nhu cầu nhà ở cho nhân dân 45,6 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

20 

Các khu dân cư và khu chức 
năng đô thị thuộc quy hoạch 
phân khu xây dựng đường vành 
đai phía Nam, thành phố Bảo 
Lộc 

Phường Lộc Tiến, 
phường Lộc Sơn, 

phường B'Lao, xã Lộc 
Châu, xã Lộc Nga, 
thành phố Bảo Lộc. 

Đáp ứng nhu cầu nhà ở và các khu 
chức năng đô thị. 

362,4 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

II.2 Lĩnh vực công nghiệp 

1 
Nhà máy chế biến cà phê hòa 
tan tại Khu công nghiệp Lộc 
Sơn, thành phố Bảo Lộc 

Khu công nghiệp Lộc 
Sơn, thành phố Bảo 

Lộc 

Phát triển các sản phẩm công nghiệp 
đặc trưng 

4 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

2 

Các dự án đầu tư công nghiệp 
phụ trợ phục vụ trong các lĩnh 
vực sản xuất cơ khí, chế tạo 
ngành công nghiệp ôtô, xe máy, 
linh kiện điện tử, may mặc, xây 
dựng tại Khu công nghiệp Lộc 
Sơn, thành phố Bảo Lộc 

Khu công nghiệp Lộc 
Sơn thành phố Bảo Lộc 

Phát triển các sản phẩm công nghiệp 
phụ trợ 

10 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

3 
Xây dựng Khu công nghiệp 
Lộc Châu - Đại Lào, hồ B'Lao 

Phường Lộc Tiến, xã 
Lộc Châu, thành phố 

Đầu tư hạ tầng và nhà máy sản xuất 188 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 
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Sirê Bảo Lộc và xã Lộc 
Tân, huyện Bảo Lâm 

chọn nhà đầu tư 

II.3 Lĩnh vực du lịch 

1 

Khu du lịch núi Sa Pung (công 
trình trọng điểm theo Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XI) 

Xã Lộc Châu và xã Đại 
Lào, thành phố Bảo 

Lộc 
Khu du lịch chất lượng cao 432 

Đấu thầu lựa chọn nhà 
đầu tư 

2 
Khu du lịch nghỉ dưỡng, dịch 
vụ giải trí hồ Nam Phương I 

Phường 1 và phường 
Lộc Phát, thành phố 

Bảo Lộc 

Xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng, phát 
triển các dịch vụ vui chơi giải trí 

200 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

3 
Xây dựng khu du lịch nghỉ 
dưỡng, dịch vụ giải trí hồ Nam 
Phương II 

Phường 1 và phường 
Lộc Phát, thành phố 

Bảo Lộc 

Xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng, phát 
triển các dịch vụ vui chơi giải trí 

84 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

4 
Tổ hợp dịch vụ Khách sạn tiêu 
chuẩn 5 sao tại Phường 1, thành 
phố Bảo Lộc 

Đường Lê Hồng 
Phong, Phường 1, 
thành phố Bảo Lộc 

Phát triển khu tổ hợp dịch vụ thương 
mại, khách sạn, căn hộ cao cấp 

1,04 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

5 
Trung tâm thương mại dịch vụ 
vành đai phía Nam thành phố 
Bảo Lộc 

Vành đai phía Nam, 
thành phố Bảo Lộc 

Phát triển thương mại, dịch vụ   
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

6 Sân golf Lộc Phát 
Phường Lộc Phát, 
thành phố Bảo Lộc 

Sân golf 36 lỗ theo tiêu chuẩn quốc tế 200 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

7 
Dự án khu du lịch sinh thái 
nghỉ dưỡng dưới tán rừng tại 
thôn 12, xã ĐamB’ri 

Thôn 12, xã ĐamB’ri, 
thành phố Bảo Lộc 

Tận dụng lợi thế của địa phương để 
phát triển đồng đều nông nghiệp và du 
lịch sinh thái 

13,95 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

8 Dự án hồ thủy lợi kết hợp du Hồ B'Lao Sirê, xã Đại Phát triển du lịch sinh thái kết hợp với 62,2 Đấu giá quyền sử dụng 
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lịch sinh thái hồ B'Lao Sirê Lào, thành phố Bảo 
Lộc. 

thủy lợi. đất hoặc đấu thầu lựa 
chọn nhà đầu tư 

II.4 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 

1 
Dự án trường mầm non và tiểu 
học tư thục tại phường Lộc 
Phát, thành phố Bảo Lộc 

Phường Lộc Phát, 
thành phố Bảo Lộc 

Đáp ứng nhu cầu học tập, đào tạo của 
nhân dân 

0,36 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

II.5 Lĩnh vực cấp thoát nước, xử lý rác thải và công trình hạ tầng kỹ thuật 

1 
Bãi đỗ xe tại Phường 1, thành 
phố Bảo Lộc 

Phường 1, thành phố 
Bảo Lộc 

Đầu tư Bãi đỗ xe và kết hợp phát triển 
thương mại, dịch vụ 

0,3 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

2 
Nhà máy thu gom và xử lý 
nước thải thành phố Bảo Lộc 

Phường Lộc Phát, 
thành phố Bảo Lộc 

Đáp ứng nhu cầu thu gom và xử lý 
nước thải sinh hoạt, bảo vệ môi trường 

5 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

II.6 Lĩnh vực nông nghiệp 

1 
Nuôi cá nước ngọt, hồ Mai 
Thành, phường Lộc Tiến,  

Hồ Mai Thành, phường 
Lộc Tiến, thành phố 

Bảo Lộc. 

Nuôi cá nước ngọt có giá trị kinh tế 
cao. 

35 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

II.7 Lĩnh vực thương mại, dịch vụ 

1 
Chợ đầu mối nông sản tổng hợp 
thành phố Bảo Lộc 

Khu 6B, phường Lộc 
Sơn, thành phố Bảo 

Lộc 
Đầu mối lưu thông các loại nông sản. 3 

Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

2 
Chợ Khu phố 7, phường Lộc 
Phát, thành phố Bảo Lộc 

Phường Lộc Phát, 
thành phố Bảo Lộc 

Phát triển mạng lưới chợ 1 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

3 Chợ Lộc Sơn, phường Lộc Sơn, Khu tái định cư phường Phát triển mạng lưới chợ 3 Đấu giá quyền sử dụng 
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thành phố Bảo Lộc Lộc Sơn, thành phố 
Bảo Lộc 

đất hoặc Đấu thầu lựa 
chọn nhà đầu tư 

II.8 Lĩnh vực Văn hóa, thể thao 

1 
Khu liên hợp thể thao thành 
phố Bảo Lộc 

Khu quy hoạch mở 
rộng Trung tâm thành 
phố Bảo Lộc (thuộc 

Phường 1) 

Xây dựng Trung tâm thể dục - thể thao 
cấp vùng 

24 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

II.9 Lĩnh vực Y tế 

1 
Dự án bệnh viện quốc tế chất 
lượng cao tại Phường 1, thành 
phố Bảo Lộc 

Phường 1, thành phố 
Bảo Lộc 

Xây dựng bệnh viện hiện đại đáp ứng 
nhu cầu khám chữa bệnh tại khu vực 
và các tỉnh lân cận 

2,57 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

2 
Dự án Trung tâm nghỉ dưỡng - 
chăm sóc sức khỏe người cao 
tuổi phường Lộc Tiến 

Phường Lộc Tiến, 
thành phố Bảo Lộc 

Phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng - chăm 
sóc sức khỏe cho người cao tuổi 

7,5 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

III Huyện Đức Trọng 

III.1 Lĩnh vực đầu tư khu nhà ở, khu đô thị, nhà ở xã hội 

1 

Khu đô thị Nam sông Đa Nhim, 
huyện Đức Trọng (công trình 
trọng điểm theo Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI) 

Thị trấn Liên Nghĩa, 
Huyện Đức Trọng 

Xây dựng nhà ở tại khu đô thị, kinh 
doanh bất động sản tại khu đô thị, cung 
ứng dịch vụ lưu trú cho du khách trong 
và ngoài nước, kinh doanh dịch vụ 
phục vụ nhu cầu giải trí và thể dục thể 
thao, kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

153,6 
Đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư 

2 
Khu dân cư kế cận Khu công 
nghiệp Phú Bình, huyện Đức 
Trọng 

Xã Phú Hội, huyện 
Đức Trọng 

Đáp ứng nhu cầu nhà ở cho nhân dân 
và đảm bảo các tiện ích của Khu công 
nghiệp Phú Bình 

35,6 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 
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TT Tên dự án Địa điểm đầu tư Mục tiêu 
Quy 
mô 

(Ha) 

Hình thức đầu tư (được 
xác định cụ thể tại Quyết 
định chủ trương đầu tư) 

3 
Nhà ở công nhân tại Khu công 
nghiệp Phú Hội, huyện Đức 
Trọng 

Xã Phú Hội, huyện 
Đức Trọng 

Phục vụ nhu cầu nhà ở cho công nhân 
tại Khu công nghiệp Phú Hội 

1,7 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

4 
Khu đô thị mới phía Bắc dự án 
Nam sông Đa Nhim, huyện 
Đức Trọng 

Thị trấn Liên Nghĩa, 
huyện Đức Trọng (phía 

Bắc dự án Nam sông 
Đa Nhim, khu vực giáp 
với thác Liên Khương) 

Xây dựng khu đô thị mới, phát triển 
nhà ở đáp ứng nhu cầu xã hội 

130 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

5 
Khu đô thị mới phía Nam dự án 
Nam sông Đa Nhim (Khu 1), 
huyện Đức Trọng 

Thị trấn Liên Nghĩa, 
huyện Đức Trọng (tiếp 
giáp dự án Nam sông 
Đa Nhim và cầu qua 

sông Đa Nhim) 

Xây dựng khu đô thị mới, phát triển 
nhà ở đáp ứng nhu cầu xã hội 

153 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

6 
Khu đô thị mới phía Nam dự án 
Nam sông Đa Nhim (Khu 2), 
huyện Đức Trọng 

Thị trấn Liên Nghĩa, 
huyện Đức Trọng (Khu 
vực giáp xã Phú Hội) 

Xây dựng khu đô thị mới, phát triển 
nhà ở đáp ứng nhu cầu xã hội 

220 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

7 
Khu đô thị mới, phía Nam dự 
án Nam sông Đa Nhim (Khu 3), 
huyện Đức Trọng 

Xã Phú Hội, huyện 
Đức Trọng (giáp Khu 
công nghiệp Phú Hội) 

Xây dựng khu đô thị mới, phát triển 
nhà ở đáp ứng nhu cầu xã hội 

42 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

8 

Khu đô thị Liên Khương – 
Prenn (công trình trọng điểm 
theo Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XI) 

Huyện Đức Trọng Xây dựng khu đô thị 3.500 
Đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư 

III.2 Lĩnh vực công nghiệp 

1 Khu Công nghiệp Phú Bình 
Xã Phú Hội, huyện 

Đức Trọng 
Khu công nghiệp đa ngành kết hợp 
dịch vụ vận tải, kho bãi 

246 
Đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư 
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TT Tên dự án Địa điểm đầu tư Mục tiêu 
Quy 
mô 

(Ha) 

Hình thức đầu tư (được 
xác định cụ thể tại Quyết 
định chủ trương đầu tư) 

III.3 Lĩnh vực giáo dục và Đào tạo 

1 
Trường học chất lượng cao thị 
trấn Liên Nghĩa 

Lô số 22, Khu quy 
hoạch Trung tâm hành 
chính - quảng trường 
huyện, thị trấn Liên 
Nghĩa, huyện Đức 

Trọng 

Phát triển hoạt động liên doanh, liên 
kết đào tạo với các trường đại học, cao 
đẳng, các tổ chức đào tạo quốc tế, tạo 
điều kiện cho học viên tiếp cận nền 
giáo dục chất lượng cao, phù hợp với 
nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, 
xã hội 

5,11 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

2 
Trung tâm huấn luyện bay tại 
thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức 
Trọng 

Thị trấn Liên Nghĩa, 
huyện Đức Trọng 

Xây dựng Trung tâm huấn luyện ngành 
hàng không 

1,53 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

III.4 Lĩnh vực cấp thoát nước, xử lý rác thải và công trình hạ tầng kỹ thuật 

1 
Nhà máy cung cấp nước sạch 
xã Hiệp An, huyện Đức Trọng 

Khu vực gần hồ Ta 
Hoét, xã Hiệp An, 
huyện Đức Trọng 

Cung cấp nước sạch sinh hoạt và sản 
xuất phục vụ nhân dân 

5 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

2 Bến xe huyện Đức Trọng 
Thị trấn Liên Nghĩa, 

huyện Đức Trọng 

Đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và 
du khách, đạt tiêu chí đô thị loại IV, 
phục vụ Đề án thành lập thị xã Đức 
Trọng 

Bến 
xe 

loại 3 

Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

3 
Nhà máy xử lý rác thải tập 
trung huyện Đức Trọng 

Xã Tân Thành, huyện 
Đức Trọng 

Thu gom, xử lý rác thải, bảo vệ môi 
trường trên địa bàn huyện Đức Trọng 

9,5 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

4 
Bến xe nội, ngoại tỉnh và bến 
xe liên tỉnh, huyện Đức Trọng 

Khu quy hoạch Trung 
tâm hành chính - quảng 

trường huyện Đức 
Trọng  và quy hoạch 

Đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và 
du khách 

39 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 



CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 19 + 20/Ngày 14 - 02 - 2022 

 

 

118 

TT Tên dự án Địa điểm đầu tư Mục tiêu 
Quy 
mô 

(Ha) 

Hình thức đầu tư (được 
xác định cụ thể tại Quyết 
định chủ trương đầu tư) 

bến xe Liên tỉnh tại 
chân đèo Prenn, huyện 

Đức Trọng   

III.5 Lĩnh vực thương mại, dịch vụ 

1 
Khu dịch vụ, thương mại Nam 
Sơn 

Thị trấn Liên Nghĩa, 
huyện Đức Trọng 

Tôn tạo cảnh quan du lịch, thủy lợi và 
xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng 

60 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

2 
Trung tâm thương mại dọc 
Quốc lộ 20, đoạn qua thị trấn 
Liên Nghĩa 

Quốc lộ 20, thị trấn 
Liên Nghĩa và các xã 

dọc Quốc lộ 20, huyện 
Đức Trọng 

Kinh doanh hàng hóa và dịch vụ, bao 
gồm: cửa hàng bán buôn, bán lẻ hàng 
hóa; trưng bày giới thiệu hàng hoá; ăn 
uống, vui chơi giải trí, cho thuê văn 
phòng làm việc,... đáp ứng nhu cầu 
mua sắm, giải trí, ăn uống của khách 
hàng 

2 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

III.6 Lĩnh vực văn hóa, thể thao 

1 
Công viên nghĩa trang tại Đồi 
Monkrit, thị trấn Liên Nghĩa và 
xã Tân Hội, huyện Đức Trọng 

Thị trấn Liên Nghĩa và 
xã Tân Hội, huyện Đức 

Trọng 

Xây dựng nghĩa trang theo hướng công 
viên sinh thái, đáp ứng nhu cầu chôn 
cất của người dân địa phương 

50 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

2 
Khu khám chữa bệnh chất 
lượng cao tại thị trấn Liên 
Nghĩa, huyện Đức Trọng 

Lô số 21, Khu quy 
hoạch Trung tâm hành 
chính - quảng trường, 
thị trấn Liên Nghĩa, 
huyện Đức Trọng 

Đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của 
nhân dân trên địa bàn huyện và các khu 
vực lân cận 

11,5 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

IV Huyện Bảo Lâm 

IV.1 Lĩnh vực công nghiệp 
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TT Tên dự án Địa điểm đầu tư Mục tiêu 
Quy 
mô 

(Ha) 

Hình thức đầu tư (được 
xác định cụ thể tại Quyết 
định chủ trương đầu tư) 

1 Cụm công nghiệp Lộc An 
Xã Lộc An, huyện Bảo 

Lâm 

Phát triển Cụm công nghiệp góp phần 
phát triển công nghiệp, kinh tế - xã hội 
huyện Bảo Lâm 

27,46 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

V Huyện Di Linh 

V.1 Lĩnh vực đầu tư khu nhà ở, khu đô thị, nhà ở xã hội 

1 
Khu dân cư hồ Tây, thị trấn Di 
Linh 

 Thị trấn Di Linh, 
huyện Di Linh 

Xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư 
mới phát triển nhà ở đáp ứng nhu cầu 
xã hội  

117 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

2 
Khu dân cư Hòa Ninh (Khu vực 
đất Công ty trà King Lộ và diện 
tích liền kề), huyện Di Linh 

Xã Hòa Ninh, huyện Di 
Linh 

Xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư 
mới phát triển nhà ở đáp ứng nhu cầu 
xã hội  

40 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

3 
Khu dân cư Đồi Thanh Danh 
(giai đoạn 2), huyện Di Linh 

Thị trấn Di Linh, huyện 
Di Linh 

Xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư 
mới phát triển nhà ở đáp ứng nhu cầu 
xã hội  

8 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

4 

Khu dân cư thôn Đăng Rách 
kết hợp sản xuất nông nghiệp 
cao, du lịch canh nông, huyện 
Di Linh 

Xã Gung Ré, huyện Di 
Linh 

Xây dựng khu dân cư mới phát triển 
nhà ở đáp ứng nhu cầu xã hội gắn với 
phát triển khu du lịch canh nông 

100 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

5 
Khu dân cư Tổ dân phố 3 và 4, 
thị trấn Di Linh 

Thị trấn Di Linh, huyện 
Di Linh 

Xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư 
mới, phát triển nhà ở  

14 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

6 
Khu đô thị mới, thương mại, 
dịch vụ, du lịch tổng hợp, thị 
trấn Di Linh 

Cánh đồng trung tâm 
thị trấn Di Linh, huyện 

Di Linh 

Phát triển khu đô thị mới kết hợp du 
lịch, thương mại dịch vụ tổng hợp 

318 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

7 
Khu dân cư, đô thị thương mại 
- dịch vụ, nông nghiệp công 

Thị trấn Di Linh, huyện 
Di Linh 

Xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư 
mới phát triển nhà ở đáp ứng nhu cầu 

51 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 
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TT Tên dự án Địa điểm đầu tư Mục tiêu 
Quy 
mô 

(Ha) 

Hình thức đầu tư (được 
xác định cụ thể tại Quyết 
định chủ trương đầu tư) 

nghệ cao tại Tổ dân phố 20, thị 
trấn Di Linh 

xã hội và thương mại dịch vụ và sản 
xuất nông nghiệp công nghệ cao 

chọn nhà đầu tư 

V.2 Lĩnh vực công nghiệp 

1 Cụm công nghiệp Tân Châu 
Xã Tân Châu, huyện Di 

Linh 

Phát triển Cụm công nghiệp góp phần 
phát triển công nghiệp, kinh tế - xã hội 
huyện Di Linh 

70 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

2 Cụm công nghiệp Hòa Ninh 
Xã Hòa Ninh, huyện Di 

Linh 

Phát triển Cụm công nghiệp góp phần 
phát triển công nghiệp, kinh tế - xã hội 
huyện Di Linh 

35 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

3 Cụm công nghiệp Gia Bắc 
Xã Gia Bắc, huyện Di 

Linh 

Phát triển Cụm công nghiệp góp phần 
phát triển công nghiệp, kinh tế - xã hội 
huyện Di Linh 

70 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

4 
Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
cụm công nghiệp Tam Bố 

Thôn Hiệp Thành 2, xã 
Tam Bố, huyện Di Linh 

Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công 
nghiệp Tam Bố: đường giao thông, hệ 
thống mương thoát nước, nhà điều 
hành, cây xanh, hệ thống điện chiếu 
sáng... 

30 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

V.3 Lĩnh vực du lịch 

1 
Khu du lịch sinh thái rừng, nghỉ 
dưỡng hồ Kala và núi 
BrahYang, huyện Di Linh 

Xã Bảo Thuận, huyện 
Di Linh 

Phát triển khu du lịch nhằm phục vụ du 
lịch sinh thái, phát triển dịch vụ gắn 
với bảo tồn văn hóa bản địa   

1174 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

V.4 Lĩnh vực giáo dục và Đào tạo 

1 

Xây dựng trường liên cấp 
(trung cấp, cao đẳng, đại học, 
trung tâm đào tạo), thị trấn Di 
Linh 

Tổ 20, thị trấn Di Linh, 
huyện Di Linh  

Xây dựng trường học đáp ứng nhu cầu 
dạy học, đào tạo 

4,5 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 
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TT Tên dự án Địa điểm đầu tư Mục tiêu 
Quy 
mô 

(Ha) 

Hình thức đầu tư (được 
xác định cụ thể tại Quyết 
định chủ trương đầu tư) 

V.5 Lĩnh vực y tế 

1 

Bệnh viện đa khoa, phòng 
khám chất lượng cao và khu 
nghỉ dưỡng cao cấp, thị trấn Di 
Linh 

Tổ 20, thị trấn Di Linh, 
huyện Di Linh 

Hình thành các bệnh viện, phòng khám 
chất lượng cao phục vụ nhu cầu của 
nhân dân  

8 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

VI Huyện Lạc Dương 

VI.1 Lĩnh vực đầu tư khu nhà ở, khu đô thị, nhà ở xã hội 

1 
Khu dân cư số 2 khu Ấp Lát, xã 
Đạ Sar, huyện Lạc Dương 

Khu Ấp Lát, xã Đạ Sar, 
huyện Lạc Dương 

Phục vụ nhu cầu nhà ở của nhân dân 25,3 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

VI.2 Lĩnh vực công nghiệp 

1 Cụm công nghiệp Lạc Dương Huyện Lạc Dương 

Tạo quỹ đất dành cho các dự án phát 
triển Cụm công nghiệp góp phần phát 
triển công nghiệp, kinh tế - xã hội 
huyện Lạc Dương 

25,2 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

VI.3 Lĩnh vực du lịch 

1 

 Khu du lịch Đan Kia - Suối 
Vàng (công trình trọng điểm 
theo Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XI) 

Thị trấn Lạc Dương, 
huyện Lạc Dương và 
phường 7, thành phố 

Đà Lạt 

Đầu tư khu du lịch quốc gia Đankia - 
Suối Vàng với các chức năng: du lịch 
nghỉ dưỡng; du lịch văn hóa; nông 
nghiệp kết hợp du lịch sinh thái; trung 
tâm hội nghị, khách sạn; đào tạo và 
nghiên cứu; bệnh viện, chăm sóc sức 
khỏe; sân golf; trung tâm thể thao quốc 
gia; vui chơi giải trí; trồng cây dược 
liệu, trồng rừng và bảo vệ rừng 

3.998
,20 

Đấu thầu lựa chọn nhà 
đầu tư 
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TT Tên dự án Địa điểm đầu tư Mục tiêu 
Quy 
mô 

(Ha) 

Hình thức đầu tư (được 
xác định cụ thể tại Quyết 
định chủ trương đầu tư) 

2 
Khu du lịch hồ Đạ Khai, xã Đạ 
Nhim, huyện Lạc Dương 

Xã Đạ Nhim, huyện 
Lạc Dương 

Phát triển khu du lịch sinh thái 300 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

3 
Khu du lịch Ấp Lát, xã Đạ Sar, 
huyện Lạc Dương 

Xã Đạ Sar, huyện Lạc 
Dương 

Phát triển khu du lịch sinh thái 321 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

4 
Khu du lịch sinh thái Long 
Lanh, xã Đạ Chais, huyện Lạc 
Dương 

Xã Đạ Chais, huyện 
Lạc Dương 

Phát triển khu du lịch sinh thái 100 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

5 
Du lịch thác 7 tầng Liêng Tràng 
tại xã Đưng K'nớ, huyện Lạc 
Dương 

Tiểu khu 63, xã Đưng 
K'nớ, huyện Lạc 

Dương 

Phát triển du lịch cộng đồng và sản 
phấm của địa phương 

32 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

VI.4 Lĩnh vực cấp thoát nước, xử lý rác thải và công trình hạ tầng kỹ thuật 

1 
Bãi đậu xe khu vực ngã ba 
Đarahoa, huyện Lạc Dương 

Huyện Lạc Dương 
Hạn chế lưu lượng xe vào trung tâm 
thành phố, góp phần cải thiện hệ thống 
hạ tầng kỹ thuật thành phố Đà Lạt 

36,69 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

VI.5 Lĩnh vực nông nghiệp 

1 
Khu bảo quản chế biến nông 
sản tại Tiểu khu 95 và 97, xã 
Đạ Nhim, huyện Lạc Dương 

Tiểu khu 95 và Tiểu 
khu 97, xã Đạ Nhim, 

huyện Lạc Dương 

Nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp 
tại địa phương và liên kết sản xuất 

25 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

2 

Phát triển vùng dược liệu trên 
địa bàn xã Đạ Chais, xã Đạ 
Nhim, xã Đạ Sar, xã Lát, xã 
Đưng K'nớ, huyện Lạc Dương 

Xã Đạ Chais, xã Đạ 
Nhim, xã Đạ Sar, xã 

Lát, Đưng K'nớ, huyện 
Lạc Dương 

Chú trọng phát triển sản xuất an toàn 
dược liệu, từng bước đem lại thu nhập 
ổn định cho người dân trên địa bàn. 

400 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

VII Huyện Lâm Hà  
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TT Tên dự án Địa điểm đầu tư Mục tiêu 
Quy 
mô 

(Ha) 

Hình thức đầu tư (được 
xác định cụ thể tại Quyết 
định chủ trương đầu tư) 

VII.1 Lĩnh vực đầu tư khu nhà ở, khu đô thị, nhà ở xã hội 

1 
Khu dân cư dọc tuyến đường 
Đinh Văn - Đạ Đờn, huyện 
Lâm Hà 

Thị trấn Đinh Văn và 
xã Đạ Đờn, huyện Lâm 

Hà 

Tạo quỹ đất đầu tư xây dựng nhà ở 
hình thành Khu dân cư dọc tuyến 
đường Đinh Văn - Đạ Đờn 

39 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

2 
Đầu tư mở rộng Khu đô thị mới 
thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm 
Hà 

Thị trấn Đinh Văn, 
huyện Lâm Hà 

Mở rộng khu đô thị mới thị trấn Đinh 
Văn, tạo thêm quỹ đất xây dựng nhà ở, 
giải quyết nhu cầu nhà ở cho nhân dân 
trên địa bàn 

17,5 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

3 
Đầu tư Khu dân cư phía đông 
thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm 
Hà. 

Thị trấn Đinh Văn, 
huyện Lâm Hà 

Tạo thêm quỹ đất xây dựng nhà ở, giải 
quyết nhu cầu nhà ở cho nhân dân trên 
địa bàn 

14 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

VII.2 Lĩnh vực công nghiệp 

1 
Mở rộng và hoàn thiện cơ sở hạ 
tầng Cụm công nghiệp Đinh 
Văn 

Thị trấn Đinh Văn, 
huyện Lâm Hà 

Đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng Cụm 
công nghiệp Đinh Văn mở rộng; tạo 
quỹ đất với cơ sở hạ tầng đồng bộ 
nhằm thu hút các doanh nghiệp tham 
gia đầu tư sản xuất kinh doanh, gia 
tăng tỷ trọng ngành công nghiệp của 
huyện. 

70 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

VII.3 Lĩnh vực du lịch 

1 
Khu du lịch sinh thái Thác 
Liêng Chi Nha, huyện Lâm Hà 

Xã Tân Thanh, huyện 
Lâm Hà 

Đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, hình 
thành khu du lịch sinh thái, danh lam 
thắng cảnh 

30 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

2 
Khu du lịch hồ Phúc Thọ, 
huyện Lâm Hà 

Xã Phúc Thọ, huyện 
Lâm Hà 

Đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, hình 
thành khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng 

10 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 
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TT Tên dự án Địa điểm đầu tư Mục tiêu 
Quy 
mô 

(Ha) 

Hình thức đầu tư (được 
xác định cụ thể tại Quyết 
định chủ trương đầu tư) 

3 
Khu du lịch hồ Gia Trang, 
huyện Lâm Hà 

Xã Liên Hà, huyện 
Lâm Hà 

Đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, hình 
thành khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng 

10 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

VII.4 Lĩnh vực cấp thoát nước, xử lý rác thải và công trình hạ tầng kỹ thuật 

1 
Bến xe ô tô khách Nam Ban, 
huyện Lâm Hà 

Thị trấn Nam Ban, 
huyện Lâm Hà 

Xây dựng bến xe ô tô khách Nam Ban 
tiếp giáp đường trục chính đối ngoại đô 
thị An Dương Vương (vành đai vùng 
Đ’Ran - Nam Ban - Finôm - Thạnh 
Mỹ) kết nối ra tuyến QL 20 và cao tốc 
Dầu Giây - Liên Khương. Quy mô bến 
xe thuộc cấp đô thị loại IV. 

1,24 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

VII.5 Lĩnh vực thương mại, dịch vụ 

1 
Xây dựng siêu thị tổng hợp thị 
trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà 

Thị trấn Đinh Văn, 
huyện Lâm Hà 

Đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân 
dân trên địa bàn 

0,2 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

VIII Huyện Đam Rông 

VIII.1 Lĩnh vực đầu tư khu nhà ở, khu đô thị, nhà ở xã hội 

1 
Đầu tư xây dựng Trạm dừng 
chân và Khu dân cư Trung tâm 
Bằng Lăng, huyện Đam Rông 

Tiểu khu 194 - Thôn 4 
- xã Liêng Srônh, 
huyện Đam Rông. 

Phục vụ nhu cầu về dịch vụ và nhà ở 
cho nhân dân trên địa bàn huyện Đam 
Rông 

10,63 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

2 
Khu dân cư Đông Nam (Khu 
B), huyện Đam Rông 

Thôn 1, xã Rô Men, 
huyện Đam Rông 

Phấn đấu đưa xã Rô Men sớm đạt 
chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới 
nâng cao, phát triển cơ sở hạ tầng trên 
địa bàn huyện, sử dụng hiệu quả quỹ 
đất, góp phần đưa huyện Đam Rông trở 

5 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 
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TT Tên dự án Địa điểm đầu tư Mục tiêu 
Quy 
mô 

(Ha) 

Hình thức đầu tư (được 
xác định cụ thể tại Quyết 
định chủ trương đầu tư) 

thành huyện nông thôn mới 

3 
Đầu tư xây dụng Khu dân cư xã 
Phi Liêng, huyện Đam Rông 

Thôn Trung Tâm, xã 
Phi Liêng, huyện Đam 

Rông 

Phấn đấu đưa xã Phi Liêng sớm đạt 
chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới 
nâng cao, phát triển cơ sở hạ tầng trên 
địa bàn huyện, sử dụng hiệu quả quỹ 
đất, góp phần đưa huyện Đam Rông trở 
thành huyện nông thôn mới 

26 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

4 
Xây dựng Khu dân cư xã Đạ 
Tông, huyện Đam Rông 

Khu vực trung tâm xã 
Đạ Tông, huyện Đam 

Rông 

Phấn đấu đưa xã Đạ Tông sớm đạt 
chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới 
nâng cao, phát triển cơ sở hạ tầng trên 
địa bàn huyện, sử dụng hiệu quả quỹ 
đất, góp phần đưa huyện Đam Rông trở 
thành huyện nông thôn mới 

8,06 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

5 

Xây dựng Khu dân cư thuộc 
khu vực Trung tâm hành chính 
huyện Đam Rông (phía Bắc 
khu vực thị trấn Bằng Lăng 
đang lập quy hoạch theo Quyết 
định số 1635/QĐ-UBND ngày 
03/8/2020 của UBND tỉnh) 

Khu vực Trung tâm 
hành chính huyện Đam 

Rông 

Phát triển cơ sở hạ tầng trên địa bàn 
huyện Đam Rông, sử dụng hiệu quả 
quỹ đất, góp phần đưa huyện Đam 
Rông trở thành huyện nông thôn mới 

6,5 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

6 
Xây dựng khu dân cư xã Đạ 
Rsal, huyện Đam Rông 

Thôn Tân Tiến, xã Đạ 
Rsal, huyện Đam Rông 

Phấn đấu đưa xã Đạ Rsal sớm đạt 
chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới 
nâng cao, phát triển cơ sở hạ tầng trên 
địa bàn huyện, sử dụng hiệu quả quỹ 
đất, góp phần đưa huyện Đam Rông trở 
thành huyện nông thôn mới 

36,5 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 
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TT Tên dự án Địa điểm đầu tư Mục tiêu 
Quy 
mô 

(Ha) 

Hình thức đầu tư (được 
xác định cụ thể tại Quyết 
định chủ trương đầu tư) 

VIII.2 Lĩnh vực công nghiệp 

1 Cụm công nghiệp Liêng Srônh Huyện Đam Rông 
Phát triển Cụm công nghiệp góp phần 
phát triển công nghiệp, kinh tế - xã hội 
huyện Đam Rông 

35,4 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

VIII.3 Lĩnh vực du lịch 

1 
Dự án Khu du lịch sinh thái 
thác Bảy Tầng, huyện Đam 
Rông 

Xã Phi Liêng, huyện 
Đam Rông 

Khu du lịch chất lượng cao 36,4 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

2 

Xây dựng sân Golf, làng đô thị 
xanh ven hồ và du lịch sinh thái 
rừng trên địa bàn xã Đạ Tông, 
huyện Đam Rông 

Xã Đạ Tông, huyện 
Đam Rông 

Xây dựng khu tổ hợp dịch vụ sân golf 
và du lịch nghỉ dưỡng, thúc đẩy phát 
triển du lịch huyện Đam Rông  

486 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

VIII.4 Lĩnh vực cấp thoát nước, xử lý rác thải và công trình hạ tầng kỹ thuật 

1 
Dự án xử lý rác thải khu vực xã 
Rô Men, huyện Đam Rông 

Xã Rô Men, huyện 
Đam Rông 

Thu gom, xử lý rác thải, bảo vệ môi 
trường trên địa bàn huyện Đam Rông 

5,3 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

2 
Bến xe trung tâm huyện Đam 
Rông 

Khu Trung tâm hành 
chính huyện, xã Rô 

Men, huyện Đam Rông 

Nhằm phục vụ nhu cầu vận tải hàng 
hoá, hành khách đường bộ, đáp ứng 
nhu cầu đi lại của nhân dân góp phần 
thúc đẩy phát kinh tế xã hội tại địa 
phương 

2,1 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

VIII.5 Lĩnh vực thương mại, dịch vụ 

1 
Trung tâm dịch vụ Thương mại 
- Tín dụng - Ngân hàng và Vui 
chơi Giải trí Bằng Lăng, huyện 

Khu Vòng xoay Trung 
tâm Hành chính huyện, 

thôn 1, xã Rô Men, 

Đáp ứng nhu cầu kinh doanh mua bán 
hàng hóa, Tín dụng - ngân hàng và vui 
chơi giải trí. 

0,41 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 
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TT Tên dự án Địa điểm đầu tư Mục tiêu 
Quy 
mô 

(Ha) 

Hình thức đầu tư (được 
xác định cụ thể tại Quyết 
định chủ trương đầu tư) 

Đam Rông huyện Đam Rông 

2 
Xây dựng, quản lý và khai thác 
chợ trung tâm huyện Đam Rông 

Khu trung tâm hành 
chính huyện, xã Rô 

Men, huyện Đam Rông 

Trung tâm mua bán, trao đổi hàng hoá 
hiện đại, đạt tiêu chuấn và đồng bộ về 
hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với quy 
hoạch chung của Khu trung tâm hành 
chính huyện, xã Rô Men, huyện Đam 
Rông góp phần thúc đẩy phát kinh tế 
xã hội tại địa phưomg 

1,56 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

IX Huyện Đơn Dương 

IX.1 Lĩnh vực công nghiệp 

1 Cụm công nghiệp Ka Đô 
Xã Ka Đô, huyện Đơn 

Dương 
Phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng Cụm 
công nghiệp Ka Đô 

47,2 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

IX.2 Lĩnh vực thương mại, dịch vụ 

1 
Siêu thị tổng hợp, thị trấn 
Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương 

Thị trấn Thạnh Mỹ, 
huyện Đơn Dương 

Phát triển hệ thống thương mại huyện 
Đơn Dương 

0,3 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

IX.3 Lĩnh vực văn hóa, thể thao 

1 
Trung tâm Văn hóa - Thể thao 
huyện Đơn Dương 

Trung tâm Văn hóa - 
Thể thao thị trấn Thạnh 
Mỹ, huyện Đơn Dương 

Phục vụ nhu cầu văn hóa, thể thao của 
người dân trên địa bàn huyện Đơn 
Dương 

0,453 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

X Huyện Đạ Huoai 

X.1 Lĩnh vực công nghiệp 

1 Nhà máy chế biến nông sản Hà Xã Hà Lâm, huyện Đạ Thu mua, sơ chế mủ cao su, sầu riêng 1-2  Đấu giá quyền sử dụng 
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TT Tên dự án Địa điểm đầu tư Mục tiêu 
Quy 
mô 

(Ha) 

Hình thức đầu tư (được 
xác định cụ thể tại Quyết 
định chủ trương đầu tư) 

Lâm, huyện Đạ Huoai Huoai và trái cây các loại trên địa bàn huyện, 
góp phần giải quyết việc làm, nâng cao 
giá trị nông sản Đạ Huoai 

đất hoặc đấu thầu lựa 
chọn nhà đầu tư 

2 
Dự án làng nghề truyền thống 
thủ công mỹ nghệ thị trấn 
Mađaguôi, huyện Đạ Huoai 

Thị trấn Mađaguôi, 
huyện Đạ Huoai 

Phát triển, chế biến, sản xuất các mặt 
hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống, 
các hàng tiêu dùng, hàng lưu niệm 
bằng dây nhựa, mây, tre... góp phần 
nâng cao tay nghề và giải quyết việc 
làm lao động nông thôn 

1-2  
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

3 Cụm công nghiệp Đạ Oai 
Xã Đạ Oai, huyện Đạ 
Huoai 

Thu hút các dự án đầu tư trong lĩnh 
vực:  sản xuất, chế biến nông sản, lâm 
sản, thực phẩm; may mặc; cơ khí và 
tiểu thủ công nghiệp; sản xuất vật liệu 
xây dựng; các ngành nghề khác phù 
hợp với điều kiện thực tế tại địa 
phương không gây ô nhiễm môi trường 

59,75 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

XI Huyện Đạ Tẻh 

XI.1 Lĩnh vực đầu tư khu nhà ở, khu đô thị, nhà ở xã hội 

1 
Mở rộng Khu dân cư Tổ dân 
phố 3B thị trấn Đạ Tẻh, huyện 
Đạ Tẻh 

Thị trấn Đạ Tẻh, huyện 
Đạ Tẻh 

Xây dựng mở rộng khu dân cư Tổ dân 
phố 3B thị trấn Đạ Tẻh 

5 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

2 

Xây dựng Khu dân cư dọc bờ 
sông thuộc Tổ dân phố 5, Tổ 
dân phố 4A và Tổ dân phố 4D, 
thị trấn Đạ Tẻh 

Thị trấn Đạ Tẻh, huyện 
Đạ Tẻh 

Xây dựng mở rộng khu dân cư Tổ dân 
phố 5 dọc sông Đạ Tẻh 

7 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

3 Khu dân cư Tổ dân phố 6B thị Thị trấn Đạ Tẻh, huyện Xây dựng mở rộng khu dân cư Tổ dân 10,3 Đấu giá quyền sử dụng 
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TT Tên dự án Địa điểm đầu tư Mục tiêu 
Quy 
mô 

(Ha) 

Hình thức đầu tư (được 
xác định cụ thể tại Quyết 
định chủ trương đầu tư) 

trấn Đạ Tẻh Đạ Tẻh phố 6B dọc sông Đạ Tẻh đất hoặc đấu thầu lựa 
chọn nhà đầu tư 

XI.2 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

1 
Xây dựng trung tâm đào tạo lái 
xe ô tô tại thị trấn Đạ Tẻh, 
huyện Đạ Tẻh 

Thị trấn Đạ Tẻh, huyện 
Đạ Tẻh 

Xây dựng trung tâm đào tạo lái xe ô tô 
đáp ứng nhu cầu của huyện và các khu 
vực lân cận 

2 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

XI.3 Lĩnh vực nông nghiệp 

1 
Xây dựng trung tâm dịch vụ hỗ 
trợ sản xuất nông nghiệp cụm 
phía bắc huyện Đạ Tẻh 

Xã Mỹ Đức, huyện Đạ 
Tẻh 

Xây dựng trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản 
xuất nông nghiệp cụm phía tây huyện 

1,5 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

XI.4 Lĩnh vực văn hóa, thể thao 

1 
Sân vận động, khu liên hợp thể 
thao huyện Đạ Tẻh 

Thị trấn Đạ Tẻh, huyện 
Đạ Tẻh 

Xây dựng sân vận động, khu liên hợp 
thể dục thể thao cấp huyện, hoàn thiện 
hạ tầng đô thị thị trấn Đạ Tẻh 

12 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 

XII Huyện Cát Tiên 

XII.1 Lĩnh vực công nghiệp 

1 Cụm công nghiệp Cát Tiên Huyện Cát Tiên 
Phát triển Cụm công nghiệp góp phần 
phát triển công nghiệp, kinh tế - xã hội 
huyện Cát Tiên 

29 
Đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư 
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