
ỦY BAN NHÂN DÂN 

     TỈNH GIA LAI 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:       /QĐ-UBND               Gia Lai, ngày    tháng 3 năm 2021 

  

QUYẾT ĐỊNH 

          Phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

về giá đất; 

Căn cứ Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng 

giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; 

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 quy định chi tiết 

một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP  

của Chính phủ;   

Căn cứ Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT ngày 27/4/2015 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật định giá đất để lập dự 

toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số       

630/TTr-STNMT ngày 24/02/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

Gia Lai với những nội dung cụ thể như sau (có Kế hoạch kèm theo).  

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa 

phương liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp; Cục trưởng Cục 

Thuế tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các đ/c PCT UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NL, CNXD, KTTH; 

 

   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

            KT.CHỦ TỊCH 

          PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

            Đỗ Tiến Đông 



 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

     TỈNH GIA LAI 

 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                           KẾ HOẠCH ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ NĂM 2021 

     TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI 

  (Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày   /3/2021 của UBND tỉnh Gia Lai). 

 

I/ CĂN CỨ PHÁP LÝ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

về giá đất; 

Căn cứ Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh 

bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; 

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 quy định chi tiết 

một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP  

của Chính phủ;   

Căn cứ Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT ngày 27/4/2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật định giá đất để 

lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất. 

          II/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 
- Nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về việc 

xác định giá đất cụ thể theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành. 

- Tạo điều kiện thuận lợi và sự chủ động cho các cơ quan, đơn vị, địa 

phương triển khai tốt việc xác định giá đất cụ thể đối với các trường hợp, dự án cần 

đưa đất vào sử dụng theo kế hoạch được duyệt; đưa công tác xác định giá đất đi vào 

ổn định, khách quan, minh bạch; đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư 

và xác định nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân sử dụng đất.  

   2. Yêu cầu: 
Việc xác định giá đất cụ thể phải được thực hiện khách quan, đúng nguyên 

tắc, quy trình và phương pháp định giá đất theo quy định của pháp luật và phù hợp 

với điều kiện thực tế tại địa phương. Việc lựa chọn đơn vị tư vấn định giá đất phải 

có đủ năng lực, đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. 

III/ NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Số lượng công trình, dự án cần định giá đất cụ thể:  
- Tổng số 60 công trình, dự án cần định giá đất cụ thể năm 2021 (kèm theo 

phụ lục danh mục công trình, dự án). 

- Các trường hợp xác định giá đất có tài sản gắn liền trên đất là tài sản thuộc 

sở hữu nhà nước thì không thực hiện theo Kế hoạch này. 

 

 



 

 

 

2. Số lượng công trình, dự án phải thuê tư vấn xác định giá đất: 
Tổng số 60 công trình, dự án.  

3. Thời gian định giá đất cụ thể: Năm 2021. 

4. Kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách tỉnh, được bố trí trong dự toán chi 

năm 2021 theo Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh. 

          IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: 
- Khi có nhu cầu xác định giá đất cụ thể, chủ động phối hợp với UBND các 

huyện, thị xã, thành phố triển khai việc xác định giá đất cụ thể theo Kế hoạch, đảm 

bảo thời gian và đúng quy định của pháp luật.  

- Lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất phải đủ điều kiện theo quy định 

của Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đấu thầu năm 2013 và quy định khác liên quan. 

- Trình Hội đồng thẩm định giá đất, bảng giá đất tỉnh thẩm định hồ sơ, 

phương án giá đất cụ thể; hoàn thiện dự thảo phương án giá đất trình UBND tỉnh 

phê duyệt và quyết định giá đất đúng theo quy định. 

- Tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện định giá 

đất cụ thể đúng theo quy định của pháp luật. 

          - Lưu trữ hồ sơ và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả định giá đất 

cụ thể đúng theo quy định. 

2. Hội đồng thẩm định giá đất, bảng giá đất tỉnh:  

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng đúng theo quy định của pháp 

luật và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định. 

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 
Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị tư vấn và các cơ quan, 

đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch định giá đất cụ thể. 

 

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng 

mắc, yêu cầu các đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi 

trường để được hướng dẫn thực hiện hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 

giải quyết đúng theo quy định./. 

  
 

 
                                                                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                                         KT.CHỦ TỊCH 

                                                                       PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

                                                                         Đỗ Tiến Đông  

 

 

 

 

 

 



 

    DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ NĂM 2021 

      (Kèm theo Kế hoạch định giá đất ban hành theo Quyết định số        /QĐ-UBND 

                                 ngày     /3/2021 của UBND tỉnh Gia Lai).  

STT Công trình, dự án cần định giá đất Mục đích định giá đất  

I/ Huyện Chư Prông   

    1 Chợ thị trấn Chư Prông và quy hoạch mở rộng khu dân cư 
Để giao đất, cho thuê đất hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

II/ Đak Đoa   

1 Chợ đầu mối nông sản; tổ hợp thương mại, dịch vụ và khu dân cư Để giao đất, cho thuê đất 

2 Dự án siêu thị và khu dân cư thị trấn Đak Đoa 
Để giao đất, cho thuê đất hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

3 
Trung tâm sản xuất nông nghiệp CNC kết hợp dịch vụ, thương 

mại và du lịch 
Để giao đất, cho thuê đất 

4 Khu đô thị Đak Đoa Để giao đất, cho thuê đất 

III/ Thành phố Pleiku   

1 Dự án Khu đô thị Cầu Sắt Để giao đất, cho thuê đất 

2 Dự án Khu CK 54 
Để giao đất, cho thuê đất hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

3 Quy hoạch xây dựng khu dân cư đường Nguyễn Chí Thanh 
Để giao đất, cho thuê đất hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

4 Khu du lịch văn hóa Cao Nguyên Đồi thông và đô thị sinh thái 
Để giao đất, cho thuê đất hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

5 Khu đô thị Diên Phú 
Để giao đất, cho thuê đất hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

6 
Khu đô thị Chi Lăng 

Để giao đất, cho huê đất 

hoặc đấu giá quyền sử dụng 

đất 

7 
Bệnh viện Đa khoa quốc tế Gia Lai 

(Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai) 

Để giao đất, cho thuê đất hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

8 Khu dân cư đường Lý Tự Trọng nối dài và vùng phụ cận 
Để giao đất, cho thuê đất hoặc 

đấu iá quyền sử dụng đất 

9 Chợ Yên Thế Cho thuê đất 

10 Chợ Đầu mối (chợ Đêm) Cho thuê đất 

11 Trung tâm Thương mại thành phố Pleiku Cho thuê đất 

12 Nhà máy xử lý rác thải 
Để giao đất, cho thuê đất hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

13 Đường 17/3 nối dài và kh đô thị thông minh 
Để giao đất, cho thuê đất hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

14 Khu đô thị suối Ia Linh 
Để giao đất, cho thuê đất hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

15 
Trồng, chế biến, xuất khẩu rau củ quả ứng dụng công nghệ cao, 

thôn 6, xã Gào. 
Cho thuê đất 

16 
Trung tâm sản xuất hạt giống và rau sạch ứng dụng công nghệ 

cao, làng B, xã Gào. 
Cho thuê đất 

17 Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư mới Hội Phú 
Để giao đất, cho thuê đất hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

18 
Xây dựng suối Hội Phú giai đoạn 3 đoạn, từ ku đô thị Hoa Lư – 

Phù Đổng đến Cầu IaSol. 

Để giao đất, cho thuê đất hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

19 
Khu du lịch sinh thái khu vực miệng núi lửa âm, làng Ốp, 

phường Hoa Lư. 

Để giao đất, cho thuê đất hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

20 
Tổ hợp trung tâm TMDV và nhà ở Pleiku - 15,17 Trường Chinh 

Xác định giá khởi điểm để đấu 

giá quyền sử dụng đất 

21 Khu du lịch sinh thái và biệt thự nghỉ dưỡng tại xã Trà Đa. 
Để giao đất, cho thuê đất hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

22 Khu quy hoạch xây dựng khu dân cư xã ChưHrông (giai đoạn 1) 
Xác định giá khởi điểm để đấu 

giá quyền sử dụng đất 

23 
Khu 3 ha tại hẻm 113 Tô Vĩnh Diện, tổ 3, phường Hoa Lư (đổi 

tên từ tổ 10 cũ thành tổ 3 theo NQ137). 

Xác định giá khởi điểm để đấu 

giá quyền sử dụng đất 

24 
Khu khách sạn, trung tâm mua sắm phức hợp 154 Trường Chinh 

Xác định giá khởi điểm để đấu 

giá quyền sử dụng đất 

25 Quy hoạch xây dựng khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh. 
Để giao đất, cho thuê đất hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 



26 Dự án nút giao thông Phù Đổng, thành phố Pleiku, Gia Li. 
Xác định giá khởi điểm để đấu 

giá quyền sử dụng đất 

27 
Nhà ở xã hội cho công chức, viên chức, người có công, người lao 

động có thu nhập thấp chưa có nhà Để giao đất, cho thuê đất 

28 
Dự án tháp khách sạn, căn hộ trung tâm thương mại và nhà phố 

Pleiku (đường Quang Trung, Trần Hưng Đạo). 

Xác định giá khởi điểm để đấu 

giá quyền sử dụng đất 

29 Dự án đầu tư công trình khách sạn (89 Hùng Vương) 
Xác định giá khởi điểm để đấu 

giá quyền sử dụng đất 

30 Dự án xây dựng siêu thị 
Xác định giá khởi điểm để đấu 

giá quyền sử dụng đt 

31 Dự án Công viên Diên Hồng 
Để giao đất, cho thuê đất hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

32 Tổ họp Shophouse và biệt thự nghĩ dưỡng đường Lương Thạnh 
Để giao đất, cho thuê đất hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

33 
Tổ họp Shophouse và biệt thự nghĩ dưỡng đường Đặng Thùy 

Trâm 

Để giao đất, cho thuê đất hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

34 Khu đô thị Trà Đa 
Để giao đất, cho thuê đất hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

35 Dự án Siêu thị tại 29 Nguyễn Văn Cừ 
Để giao đất, cho thuê đất hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

36 
Quy hoạch chi tiết khu Nhà tạm cư Hoa Lư - khu ngã ba và khu 

8,4 ha Cầu sắt (cống Ia Soil) 

Để giao đất, cho thuê đất hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

37 Dự án xây dựng chợ Trà Bá 
Để giao đất, cho thuê đất hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

38 Dự án xây dựng chợ An Phú 
Để giao đất, cho thuê đất hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

39 Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai Cho thuê đất 

IV/ Huyện Chư Pưh   

1 Trung tâm thương mại thị trấn Nhơn Hòa 
Đấu thầu chọn NĐT hoặc đấu 

giá quyền sử dụng đất 

2 Chợ thị trấn Nhơn Hòa (vị trí cũ) 
Để giao đất, cho thuê đất hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

3 Trụ sở cũ UBND thị trấn Nhơn Hòa 
Để giao đất, cho thuê đất hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

V/ Huyện Chư Sê   

1 Khu dân cư tổ dân phố 12, thị trấn Chư Sê 
Để giao đất, cho thuê đất hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

2 Dự án Nhà hàng tiệc cưới, Karaoke Thiên Đường 
Để giao đất, cho thuê đất hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

VI/ Huyện Krông Pa   

1  Đường Hai Bà Trưng, Thị trấn Phú Túc Để giao đất, cho thuê đất 

VII/ Thị xã Ayun Pa   

1 Chợ trung tâm thị xã 
Để giao đất, cho thuê đất hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

2 Nhà máy xử lý rác thải 
Để giao đất, cho thuê đất hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

3 Bãi rác mới thị xã Ayun Pa 
Đấu thầu chọn NĐT hoặc đấu 

giá quyền sử dụng đất 

4 Dự án thủy điện Ia Hiao Để giao đất, cho thuê đất 

VIII/ Huyện Mang Yang 

 
1 Khu Lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

Để giao đất, cho thuê đất hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

IX/ 
Các trường hợp cho thuê đất mới, gia hạn thời gian thuê:  

05 dự án   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Công trình, dự án cần định giá Mục đích định giá đất  

1 2 4 

I/ Huyện Chư Prông   

1. Chợ thị trấn Chư Prông và quy hoạch mở rộng khu dân cư 
Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

II/ Huyện Đak Đoa   

1. Sân Golf Đak Đoa Cho thuê đất 

2. Khu biệt thự nhà ở thuộc khu phức hợp (Khu B) 
Làm cơ sở xác định giá khởi điểm 

để đấu giá QSDĐ 



3. Khu biệt thự nhà ở thuộc khu phức hợp (Khu C) 
Làm cơ sở xác định giá khởi điểm 

để đấu giá QSDĐ 

4. Khu dân cư thị trấn Đak Đoa (Khu trung tâm hành chính) 
Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

5. 
Trung tâm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao kết hợp 

dịch vụ, thương mại và du lịch Để giao đất, cho thuê đất 

6. Dự án siêu thị và khu dân cư thị trấn Đak Đoa 
Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

7. Chợ đầu mối Cho thuê đất 

8. 

Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp (Khu đất 

nhà văn hóa huyện) 

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

III/ Thành phố Pleiku   

1. Khu lâm viên biển hồ Tính tổng mức đầu tư của dự án 

2. Dự án khu đô thị Cầu Sắt Để giao đất, cho thuê đất 

3. Khu CK 54 
Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

4. Khu nhà ở thương mại trục đường Nguyễn Chí Thanh Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

5. 
Xây dựng và phát triển khu đô thị phức hợp kiểu mẫu 

đường Nguyễn Chí Thanh 

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

6. 

Hạ tầng kỹ thuật và Khu dân cư mới Thống Nhất, 10 Yết 

Kiêu, thành phố Pleiku 
Làm cơ sở xác  

định giá khởi điểm để đấu giá 

quyền sử dụng đất 

7. 
Khu du lịch văn hóa Cao Nguyên Đồi thông kết hợp đô thị 

sinh thái 

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

8. Khu đô thị TMS Diên Phú 
Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

9. Khu đô thị TMS Chi Lăng 
Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

10. Bệnh viện đa khoa quốc tế Gia Lai 
Làm cơ sở xác định giá khởi điểm 

để đấu giá QSDĐ 

11. Khu đô thị sinh thái miệng núi lửa âm 
Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

12. Khu dân cư đường Lý Tự Trọng nối dài và vùng phụ cận 
Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

13. Chợ Yên Thế Cho thuê đất 

14. Chợ đầu mối Cho thuê đất 

15. Trung tâm thương mại thành phố Pleiku Cho thuê đất 

16. Nhà máy xử lý rác thải 
Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

17. Đường 17/3 nối dài và khu đô thị thông minh 
Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

18. 
Khu đô thị khu đô thị đường Tôn Thất Thuyết và dọc suối 

Ia Linh, thành phố Pleiku 

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

19. Trung tâm trưng bày, bảo hành, bảo trì ô tô 
Làm cơ sở xác định giá khởi điểm 

để đấu giá quyền sử dụng đất 

20. 
Trồng, chế biến, xuất khẩu rau củ quả ứng dụng công nghệ 

cao, Thôn 6, Xã Gào, T.P Pleiku. Cho thuê đất 

21 

Trung tâm sản xuất hạt giống và rau sạch ứng dụng công 

nghệ cao, Làng B, Xã Gào, T.P Pleiku. Cho thuê đất 

22 Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư mới Hội Phú 
Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

23 
Xây dựng Suối Hội Phú giai đoạn 3 đoạn từ khu đô thị 

Hoa Lư – Phù Đổng đến Cầu IaSol. 
Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

24 
Khu du lịch sinh thái khu vực miệng núi lửa cũ phường 

Hoa Lư, thành phố Pleiku. 

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

25 Khu phố mới Hoa Lư - Phù Đổng. Giao đất, cho thuê đất 

26 
Tổ hợp khách sạn, căn hộ trung tâm thương mại và nhà 

phố Pleiku (Đường Quang Trung, Trần Hưng Đạo). 

Làm cơ sở xác định giá khởi điểm 

để đấu giá quyền sử dụng đất 

27 Khu đất 15,17 Trường Chinh, thành phố Pleiku. 
Làm cơ sở xác định giá khởi điểm 

để đấu giá quyền sử dụng đất 

28 Khu du lịch sinh thái và biệt thự nghỉ dưỡng tại xã Trà Đa.   



29 
Đầu tư xây dựng Khu dân cư Tổ 11 Thống Nhất, phường 

Thống Nhất, thành phố Pleiku. (Xí Nghiệp In). 
Làm cơ sở xác định giá khởi điểm 

để đấu giá quyền sử dụng đất 

30 
Trụ sở Công ty cấp nước, đường Trần Hưng Đạo và Thu 

hồi đất Công ty phát triển thủy điện Sê San. 

Làm cơ sở xác định giá khởi điểm 

để đấu giá quyền sử dụng đất 

31 53 Lý Nam Đế . 
Làm cơ sở xác định giá khởi điểm 

để đấu giá quyền sử dụng đất 

32 
Đất thu hồi của Công ty TNHH MTV công trình đô thị 

trên đường Trường Chinh. 

Làm cơ sở xác định giá khởi điểm 

để đấu giá quyền sử dụng đất 

33 Đất của Công ty XD Thủy lợi GL, 257 Phạm Văn Đồng. 
Làm cơ sở xác định giá khởi điểm 

để đấu giá quyền sử dụng đất 

34 
Công ty cổ phần cơ khí và Xây lắp Gia Lai (giáp trường 

dạy nghề), đường Phạm Văn Đồng. 

Làm cơ sở xác định giá khởi điểm 

để đấu giá quyền sử dụng đất 

35 Đất thu hồi Công ty TNHH Phù Đổng. 
Làm cơ sở xác định giá khởi điểm 

để đấu giá quyền sử dụng đất 

36 
Đất thu hồi của Chi nhánh Tổng công ty cà phê Việt Nam - 

Công ty cà phê 706 (đường Phạm Văn Đồng). 

Làm cơ sở xác định giá khởi điểm 

để đấu giá quyền sử dụng đất 

37 
Khu QHCT xây dựng khu dân cư xã ChưhRông (gồm cả 

phần thu hồi của Công ty Hàm Rồng). 

Làm cơ sở xác định giá khởi điểm 

để đấu giá quyền sử dụng đất 

38 
Khu 3 ha tại hẻm 113 Tô Vĩnh Diện, tổ 3, phường Hoa Lư, 

(đổi tên từ tổ 10 cũ thành tổ 3 theo NQ137). 
Làm cơ sở xác định giá khởi điểm 

để đấu giá quyền sử dụng đất 

39 
Khu đất thuộc tổ 2 phường Chi Lăng, thành phố Pleiku 

(Tổ hợp Trà Bá). 

Làm cơ sở xác định giá khởi điểm 

để đấu giá quyền sử dụng đất 

40 
Quỹ đất thu hồi thuộc chợ Hoa Lư cũ, phường Hoa Lư, 

thành phố Pleiku. 

Làm cơ sở xác định giá khởi điểm 

để đấu giá quyền sử dụng đất 

41 
Dự án khu khách sạn, trung tâm mua sắm phức hợp tại 154 

Trường Chinh 

Làm cơ sở xác định giá khởi điểm 

để đấu giá quyền sử dụng đất 

42 Đất thu hồi Công ty TNHH MTV Hoàng Nhi. 
Làm cơ sở xác định giá khởi điểm 

để đấu giá quyền sử dụng đất 

43 Đất thu hồi Công ty cổ phần Thương Mại Gia Lai. 
Làm cơ sở xác định giá khởi điểm 

để đấu giá quyền sử dụng đất 

44 Đất ở phân lô dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh. 
Làm cơ sở xác định giá khởi điểm 

để đấu giá quyền sử dụng đất 

45 Dự án đường Hoàng Sa Nối dài và vùng phụ cận. 
Làm cơ sở xác định giá khởi điểm 

để đấu giá quyền sử dụng đất 

46 
Quy hoạch chi tiết vị trí đất của Tập đoàn Đức Long tại vị 

trí đất 02 Đặng Trần Côn và 152A Lý Nam Đế. 

Làm cơ sở xác định giá khởi điểm 

để đấu giá quyền sử dụng đất 

47 Cải tạo nút giao thông Phù Đổng. 
Làm cơ sở xác định giá khởi điểm 

để đấu giá quyền sử dụng đất 

48 
Kè chống sạt lở Suối Hội Phú (đoạn từ đường Nguyễn 

Trung Trực đến Lê Thánh Tôn). 

Làm cơ sở xác định giá khởi điểm 

để đấu giá quyền sử dụng đất 

49  Khu đất tại đường Trường Sa, Thôn 3 xã Diên Phú. 
Làm cơ sở xác định giá khởi điểm 

để đấu giá quyền sử dụng đất 

50 Khu đất tại đường Trường Sa, Thôn 3 xã Diên Phú. 
Làm cơ sở xác định giá khởi điểm 

để đấu giá quyền sử dụng đất 

51 Khu đất tại 176 đường Âu Cơ phường Thắng Lợi. 
Làm cơ sở xác định giá khởi điểm 

để đấu giá quyền sử dụng đất 

52 Nhà ở xã hội khu công nghiệp Trà Đa Để giao đất, cho thuê đất 

IV/ Huyện Chư Păh   

1 Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Hoàng Long Cho thuê đất 

2 Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Ia Ly 
Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

V/ Huyện Đức Cơ   

1 Khu phức hợp Nhà hàng tiệc cưới- Karaoke- Coffee 

Làm cơ sở xác định giá khởi điểm 

để đấu giá quyền sử dụng đất 

VI/ Huyện Chư Pưh   

1 Trung tâm thương mại thị trấn Nhơn Hòa 
Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

2 Chợ thị trấn Nhơn Hòa (vị trí cũ) 
Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

3 Trụ sở cũ UBND thị trấn Nhơn Hòa 
Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

VII/ Huyện Kông Chro   

1 Công ty TNHH Trọng Nguyên Cho thuê đất 

VIII/ Huyện Chư Sê   



1 Khu dân cư tổ dân phố 12, thị trấn Chư Sê 

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

2 Dự án Nhà hàng tiệc cưới, Karaoke thiên đường 

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc 

đấu giá quyền sử dụng đất 

IX/ Cổ phần hóa doanh nghiệp   

1 Công ty cà phê Gia Lai Cho thuê đất 

Tổng  71 dự án, công trình 
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