
STT Tên dự án Địa điểm
 Diện tích 

(ha) 

 Dự kiến 
Tổng vốn 
đầu tư (tỷ 

đồng) 

 Nguồn gốc đất 
 Hiện trạng sử 

dụng đất
Dự kiến Quy mô đầu tư

Các quyết định phê duyệt quy hoạch: sử dụng đất, nông 
thôn mới, ngành, xây dựng…

Điều kiện CS hạ tầng (Điện, 
nước, đường giao thông…)

Kinh phí 
BTGPMB (Ước 
tính - tỷ đồng)

1
Đầu tư xây dựng chợ 
Ea Tân

xã Ea Tân, 
huyện Krông 

Năng
0.6 50

Đất do nhà nước quản 
lý

 Đất chợ  Chợ hạng 3 

Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND 
tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Krông Năng đến 
năm 2020 và số 781/QĐ-UBND ngày 07/4/2021 của UBND 
tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Krông Năng năm 
2021. Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 27/6/2013 của 

UBND huyện phê duyệt quy hoạch chung xây dựng NTM xã 
Ea Tân giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.

Đường giao thông rộng 7,5m 0.5

2
Đầu tư xây dựng chợ 
Ea Tóh

xã Ea Tóh, 
huyện Krông 

Năng
1,31 100

Đất do nhà nước quản 
lý

 Đất chợ 
 Chợ hạng 2

(500 điểm kinh doanh) 

Quyết định số: 4649/QĐ-UBND ngày 31/11/2021 của UBND 
huyện về phê duyệt chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 chợ trung 

tâm xã Ea Tóh, huyện Krông Năng; Quy hoạch sử dụng đất, 
kế hoạch sử dụng đất là đất chợ

Đường giao thông rộng 7,5m 10

3
Đầu tư xây dựng trụ 
sở, văn phòng làm việc 
của tổ chức kinh tế

xã Tam Giang, 
huyện Krông 

Năng
1,2 5

Đất do nhà nước quản 
lý

 Đất TMDV  Trụ sở làm việc, văn phòng 

Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 và Quyết 
định số 1630/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của UBND tỉnh 
điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình 

trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện 
Krông Năng

Đường giao thông rộng 7,5m 0

4
Điểm du lịch thác 
Thủy Tiên

Xã Ea Púk, 
huyện Krông 

Năng
30 50

Đất do nhà nước quản 
lý

Đất lâm nghiệp Khu du lịch sinh thái

- Quyết định số 833/2004/QĐ-BVHTTDL, ngày 03/3/2009 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công nhận Di 

tích quốc gia 
- Quyết định số 2615/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của 

UBND tỉnh phê duyệt Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di 
tích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030 

Đường giao thông rộng 5,5m 0

5
Điểm du lịch sinh thái 
Đập Đông Hồ

Thị trấn Krông 
Năng, huyện 
Krông Năng

0.52 20
Đất do nhà nước quản 

lý
Đất trống

Khách sạn, nhà hàng, Thương 
mại dịch vụ và Du lịch sinh thái

Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND 
tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Krông Năng đến 
năm 2020 và số 781/QĐ-UBND ngày 07/4/2021 của UBND 
tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Krông Năng năm 

2021

Đường giao thông rộng 7,5m 0

6
Xây dựng nghĩa trang 
nhân dân xã Ea Hồ

Xã Ea Hồ, 
huyện Krông 

Năng
3 15

Đất do nhà nước quản 
lý

 Đất trống  Nghĩa trang nhân dân Đường giao thông rộng 5,5m 0

7
Công viên Nghĩa trang 
huyện Krông Năng

xã Tam Giang, 
huyện Krông 

Năng
30 60

 Đất do nhà nước 
quản lý và đất do 

Công ty cao su Krông 
Buk quản lý 

 Trồng cây lâu 
năm và cây hàng 

năm 

 Công viên nghĩa trang rộng 30 
ha 

Đã có điện và đường giao thông 10

 DANH MỤC DỰ ÁN THU HÚT ĐẦU TƯ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK LẮK

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được UBND huyện 
phê duy  ệt tại Quyết định số 4703/QĐ UBND ngày 

03/12/2020; Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 
của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện 
Krông Năng đến năm 2020 và số 781/QĐ-UBND ngày 

07/4/2021 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 
huyện Krông Năng năm 2021

   HUYỆN KRÔNG NĂNG: 07 dự án

   HUYỆN KRÔNG ANA: 04 dự án

1



STT Tên dự án Địa điểm
 Diện tích 

(ha) 

 Dự kiến 
Tổng vốn 
đầu tư (tỷ 

đồng) 

 Nguồn gốc đất 
 Hiện trạng sử 

dụng đất
Dự kiến Quy mô đầu tư

Các quyết định phê duyệt quy hoạch: sử dụng đất, nông 
thôn mới, ngành, xây dựng…

Điều kiện CS hạ tầng (Điện, 
nước, đường giao thông…)

Kinh phí 
BTGPMB (Ước 
tính - tỷ đồng)

8
Đầu tư kinh doanh hạ 
tầng cụm công nghiệp 
Buôn Chăm

 Buôn Êcăm, 
thị trấn Buôn 
trấp, huyện 
Krông Ana 

30 99.6
 Đất do nhà nước 

quản lý 
Người dân đang 
canh tác cà phê

Giai đoạn 1: 30ha; giai đoạn 2: 
20ha. CCN đa ngành nghề bao 
gồm chế biến lương thực với 

công suất 80.000 tấn/năm; chế 
biến cà phê 24.000 tấn/ năm; 
gia công cơ khí gò hàn; đồ gỗ 
dân dụng và sản xuất thức ăn 

gia súc

   Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND 
tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm 

công nghiệp Buôn Chăm,
   Quyết định 1270/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND 

tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất

Chưa được đầu tư cơ sở hạ tầng 24

9 Chợ Buôn Trấp 
 Thị trấn Buôn 

trấp, huyện 
Krông Ana 

0.835 104
 Đất do nhà nước 

quản lý 
 Có chợ đang hoạt 

động 
Tổng diện tích sàn xây dựng: 

10.108m2

   Quyết định số 3446/QĐ-UBND ngày 13/10/2017  UBND 
tỉnh phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

khu dân cư Tổ dân phố 5, thị trấn Buôn Trấp;
   Quyết định 1270/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND 

tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất

Đã có đường, điện, hệ thống 
thông tin liên lạc, cấp và thoát 

nước
62

10 Chợ Quỳnh Tân

 Thôn Quỳnh 
Tân, Thị trấn 

Buôn trấp, 
huyện Krông 

Ana 

1.27 167
 Đất do nhà nước 

quản lý 
 Có chợ đang hoạt 

động 
Tổng diện tích sàn xây dựng: 

14.445m2 

   Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 05/11/2003 của 
UBND tỉnh;  

   Quyết định 1270/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND 
tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất

Đã có đường, điện, hệ thống 
thông tin liên lạc, cấp và thoát 

nước
10

11
Nhà máy xử lý chất 
thải rắn

 Trung tâm thị 
trấn Buôn trấp, 
huyện Krông 

Ana 

15 70
 Đất do nhà nước 

quản lý 

 - Đất đang làm bãi 
chôn lấp rác thải là 

1,67ha.
- Đất người dân 
đang canh tác cà 

phê, tiêu… là 
13,33ha 

Xây dựng nhà máy xử lý chất 
thải rắn và sản xuất nguyên liệu 

tái tạo công suất 39 tấn/ngày

   Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 23/02/2013 của UBND 
tỉnh v/v phê duyệt quy hoạch xử lý và chôn lấp rác thải rắn 

tập trung tại trung tâm thị trấn Buôn Trấp; 
   Quyết định 1270/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND 

tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất

Đã có đường và điện 11

12 Meyhome Ea Đar
Xã Ea Đar, 

huyện Ea Kar
75 3,300

Đất do người dân sử 
dụng và đất do Nhà 

nước quản lý

ONT,BHK,CLN,D
GT,DTL

Nhà ở liền kề, nhà ở biệt thự, 
đất công cộng (công cộng đô 

thị, đất cơ quan, trường học, y 
tế), cây xanh, hạ tầng kỹ thuật 

và giao thông

Công văn số 11165/UBND-CN về việc chủ trương lập đò án 
quy hoạch chi tiết lỷ lệ 1/500 khu đô thị Meyhome

Cơ sở hạ tầng cơ bản thuận lợi 660

13
Khu dân cư đô thị Tổ 
dân phố 5

TT Ea Kar, 
huyện Ea Kar

16 500
Đất do người dân sử 
dụng và đất do Nhà 

nước quản lý

BHK,DGT,DTL,N
TS,ODT

Nhà ở liền kề, nhà ở biệt thự, 
đất công cộng (công cộng đô 

thị, đất cơ quan, trường học, y 
tế), cây xanh, hạ tầng kỹ thuật 

và giao thông

Quyết định số 836/QĐ-UBND, ngày 13/4/2021 của UBND 
tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 huyện Ea Kar
Cơ sở hạ tầng cơ bản thuận lợi 100

14 Cụm công nghiệp Ea Ô
Xã Ea Ô, 

huyện Ea Kar
70 1,000          Nhà nước quản lý CLN

Xây dựng cơ sở hạ tầng và các 
nhà máy sản xuất công nghiệp

Công văn số 11857/UBND-CN về việc điều chỉnh, bổ sung 
quy hoạch các cụm công nghiệp huyện Ea Kar

Cơ sở hạ tầng cơ bản thuận lợi 250

15
Trung tâm thương mại 
khu hành chính mới

Xã Ea Đar, 
huyện Ea Kar

4 200
Đất do người dân sử 
dụng và đất do Nhà 

nước quản lý

BHK,CLN,LUC,N
TS…

Khu trụ sở các cơ quan, hạ 
tầng, công viên, cây xanh

Quyết định số 857/QĐ-UBND, ngày 15/04/2021 của UBND 
tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt quy hoạch thị trấn Ea Kar đến 
năm 2025; Quyết định  số 2913/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 
của UBND tỉnh về việ phê duyệt NV QH chi tiết 1/500 khu 

hành chính mới huyện Ea Kar

Cơ sở hạ tầng cơ bản thuận lợi 40

16
Khu nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao

Xã Ea Đar, 
huyện Ea Kar

40 100
Đất do người dân sử 

dụng
BHK,CLN

Xây dựng, hình thành các trang 
trại nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao
20

   HUYỆN EA KAR: 42 dự án

2



STT Tên dự án Địa điểm
 Diện tích 

(ha) 

 Dự kiến 
Tổng vốn 
đầu tư (tỷ 

đồng) 

 Nguồn gốc đất 
 Hiện trạng sử 

dụng đất
Dự kiến Quy mô đầu tư

Các quyết định phê duyệt quy hoạch: sử dụng đất, nông 
thôn mới, ngành, xây dựng…

Điều kiện CS hạ tầng (Điện, 
nước, đường giao thông…)

Kinh phí 
BTGPMB (Ước 
tính - tỷ đồng)

17
Trung tâm sản xuất 
giống thủy sản Ea kar

Xã Cư Ni, 
huyện Ea Kar

20 50
Đất do người dân sử 

dụng
BHK,CLN,LUC

Xây dựng cơ sở hạ tầng hình 
thành trung tâm sản xuất giống 

thủy sản

Quyết định số 769/QĐ-UBND, ngày 06/11/2014 của UBND 
huyện Ea Kar về việc phê duyệt phát triển thủy sản đến năm 

2020 định hướng đến năm 2025 huyện Ea Kar
Cơ sở hạ tầng cơ bản thuận lợi 10

18 Chợ nông sản Ea Kar
Xã Ea Ô, 

huyện Ea Kar
5 20

Đất do doanh nghiệp 
quản lý

BHK,CLN Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 5

19
Khu du lịch sinh thái 
Nông trại Nông lâm 
nghiệp

xã Ea Sô, 
huyện Ea Kar

994.58
Đất do người dân sử 

dụng
BHK,CLN

20 Chợ huyện Ea Kar
TT Ea Kar, 

huyện Ea Kar
2.4 400

Đất do người dân sử 
dụng và đất do Nhà 

nước quản lý

ODT,BHK,CLN,D
CH

Chợ hạng 2 (200 đến 400 điểm 
kinh doanh)

Quyết định số 836/QĐ-UBND, ngày 13/4/2021 của UBND 
tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 huyện Ea Kar
Cơ sở hạ tầng cơ bản thuận lợi 80

21 Điện sinh khối
Xã Ea Sar, 

huyện Ea Kar
50 100

Đất do người dân sử 
dụng

BHK,CLN,RSX,N
TS

Cơ sở hạ tầng cơ bản thuận lợi 20

22 Taisico Ea Sô
Xã Ea Sô, 

huyện Ea Kar
17 100

Đất do người dân sử 
dụng

BHK,CLN
Xây dựng, hình thành các trang 
trại nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao

Quyết định số 836/QĐ-UBND, ngày 13/4/2021 của UBND 
tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 huyện Ea Kar
Cơ sở hạ tầng cơ bản thuận lợi 20

23
Trang trại chăn nuôi 
Hòa thắng

Xã Cư Elang, 
huyện Ea Kar

10 80
Đất do người dân sử 

dụng
NHK

Xây dựng, hình thành các trang 
trại chăn nuôi

Quyết định số 836/QĐ-UBND, ngày 13/4/2021 của UBND 
tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 huyện Ea Kar
Cơ sở hạ tầng cơ bản thuận lợi 20

24
Trang trại Darlac 
Breedings CưElang

Xã Cư Elang, 
huyện Ea Kar

30 210
Đất do người dân sử 

dụng
BHK,CLN

Xây dựng, hình thành các trang 
trại nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao

Quyết định số 836/QĐ-UBND, ngày 13/4/2021 của UBND 
tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 huyện Ea Kar
Cơ sở hạ tầng cơ bản thuận lợi 42

25
Các Trang trại nông 
nghiệp 

Huyện Ea Kar 250 750
Đất do người dân sử 

dụng
BHK,CLN,LUC

Xây dựng, hình thành các trang 
trại nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao

Quyết định số 836/QĐ-UBND, ngày 13/4/2021 của UBND 
tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 huyện Ea Kar
Cơ sở hạ tầng cơ bản thuận lợi 150

26
Khu SX và ứng dụng 
nông nghiệp CN cao

40 200
Quyết định số 836/QĐ-UBND, ngày 13/4/2021 của UBND 
tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 huyện Ea Kar
Cơ sở hạ tầng cơ bản thuận lợi 40

27
Khu dịch vụ Logictic 
Ea Ô

Xã Ea Ô, 
huyện Ea Kar

50 100
Đất do người dân sử 
dụng và đất do Nhà 

nước quản lý
CLN,DGT

Quyết định số 836/QĐ-UBND, ngày 13/4/2021 của UBND 
tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 huyện Ea Kar
Cơ sở hạ tầng cơ bản thuận lợi 20

28
Nhà máy xử lý nước 
thải

TT Ea Kar, 
huyện Ea Kar

2 200
Đất do người dân sử 

dụng
BHK,CLN

Xây dựng lò đốt rác và bãi xử 
lý rác, hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật nội bộ 

Quyết định số 836/QĐ-UBND, ngày 13/4/2021 của UBND 
tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 huyện Ea Kar
Cơ sở hạ tầng cơ bản thuận lợi 40

29
Nghĩa trang nhân dân 
thị xã

xã Ea Sô, 
huyện Ea Kar

50 100
Đất do người dân sử 

dụng
BHK,CLN,RSX

Nhà quản trang, nhà dịch vụ, 
nơi chôn cất, đường đi, cây 

xanh,...

Quyết định số 836/QĐ-UBND, ngày 13/4/2021 của UBND 
tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 huyện Ea Kar
CSHT chưa được đầu tư xây dựng 20

30
Khu du lịch sinh thái 
Ea Knốp

xã Ea Đar, 
huyện Ea Kar

150 500
Đất do người dân sử 
dụng và đất do Nhà 

nước quản lý

LUC,HNK,CLN,N
TS,DTL,DGT

Hạ tầng du lịch và các dịch vụ
Quyết định số 836/QĐ-UBND, ngày 13/4/2021 của UBND 
tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 huyện Ea Kar

Cần thực hiện đầu tư đường giao 
thông, đường điện vào khu vực 

thác
100

31
Khu du lịch sinh thái 
Cư Bông

Xã Cư Bông, 
huyện Ea Kar

30 30
Đất do người dân sử 
dụng và đất do Nhà 

nước quản lý
RSX,CLN Hạ tầng du lịch và các dịch vụ

Quyết định số 836/QĐ-UBND, ngày 13/4/2021 của UBND 
tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 huyện Ea Kar

Cần thực hiện đầu tư đường giao 
thông, đường điện vào khu vực 

thác
9

32
Khu du lịch sinh thái 
CưPrông

Xã Cư Prông, 
huyện Ea Kar

30 30
Đất do người dân sử 
dụng và đất do Nhà 

nước quản lý
RSX,CLN Hạ tầng du lịch và các dịch vụ

Quyết định số 836/QĐ-UBND, ngày 13/4/2021 của UBND 
tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 huyện Ea Kar

Cần thực hiện đầu tư đường giao 
thông, đường điện vào khu vực 

thác
9

3



STT Tên dự án Địa điểm
 Diện tích 

(ha) 

 Dự kiến 
Tổng vốn 
đầu tư (tỷ 

đồng) 

 Nguồn gốc đất 
 Hiện trạng sử 

dụng đất
Dự kiến Quy mô đầu tư

Các quyết định phê duyệt quy hoạch: sử dụng đất, nông 
thôn mới, ngành, xây dựng…

Điều kiện CS hạ tầng (Điện, 
nước, đường giao thông…)

Kinh phí 
BTGPMB (Ước 
tính - tỷ đồng)

33
Khu du lịch sinh thái 
khu BTTN Ea Sô

Xã Ea Sô, 
huyện Ea Kar

50 300
Thuộc sự quản lý của 

khu bảo tồn thiên 
nhiên Ea Sô

RDD Hạ tầng du lịch và các dịch vụ

- Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 18/4/2014 của UBND 
tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt dự án rà soát, bổ sung quy 
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ea Kar đến 

năm 2020.   
'- Quyết định số 2200/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của UBND 
tỉnh phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Đắk 

Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Cần thực hiện đầu tư đường giao 
thông, đường điện vào khu vực 

thác
60

34
Khu du lịch cộng đồng 
xã Cư Huê

Xã Cư Huê, 
huyện Ea Kar

20 30
Đất do người dân sử 
dụng và đất do Nhà 

nước quản lý
BHK,CLN,SON Hạ tầng du lịch và các dịch vụ

Quyết định số 836/QĐ-UBND, ngày 13/4/2021 của UBND 
tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 huyện Ea Kar

Cần thực hiện đầu tư đường giao 
thông, đường điện vào khu vực 

thác
9

35
Giáo dục chất lượng 
cao

5.3 100
Đất do người dân sử 

dụng
Hạ tầng và trường học

Quyết định số 836/QĐ-UBND, ngày 13/4/2021 của UBND 
tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 huyện Ea Kar
Cơ sở hạ tầng cơ bản thuận lợi 20

36
Trường đào tạo nghề 
Vinasme

Xã Ea Đar, 
huyện Ea Kar

4 60
Đất do người dân sử 
dụng và đất do Nhà 

nước quản lý
SKC, CLN Hạ tầng và trường học

Quyết định số 836/QĐ-UBND, ngày 13/4/2021 của UBND 
tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 huyện Ea Kar
Cơ sở hạ tầng cơ bản thuận lợi 18

37 Bến xe thị xã
Xã Ea Đar, 

huyện Ea Kar
5 100

Đất do doanh nghiệp 
quản lý

SKC
Bãi đậu xe và các hạng mục 

liên quan

Quyết định số 836/QĐ-UBND, ngày 13/4/2021 của UBND 
tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 huyện Ea Kar
Cơ sở hạ tầng cơ bản thuận lợi 20

38
Phố chợ trong khu 
hành chính

Xã Ea Đar, 
huyện Ea Kar

2 70
Đất do người dân sử 
dụng và đất do Nhà 

nước quản lý
DGT

Quyết định số 836/QĐ-UBND, ngày 13/4/2021 của UBND 
tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 huyện Ea Kar
Cơ sở hạ tầng cơ bản thuận lợi 21

39
Các dự án tại Cụm 
công nghiệp Ea Đar

Xã Ea Đar, 
huyện Ea Kar

750
Đất trong Cụm công 

nghiệp Ea Đar
SKN

Quyết định số 836/QĐ-UBND, ngày 13/4/2021 của UBND 
tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 huyện Ea Kar
Cơ sở hạ tầng cơ bản thuận lợi 150

40
Khu dân cư mới thôn 
12 xã Cư Ni

Xã Cư Ni, 
huyện Ea Kar

50 1,500          
Đất do người dân sử 

dụng
BHK,CLN

Nhà ở chỉnh trang, ở liền kề, 
nhà ở biệt thự, đất công cộng 
(đất văn hóa, hội trường, thể 
thao), cây xanh, hạ tầng kỹ 

thuật và giao thông

Quyết định số 836/QĐ-UBND, ngày 13/4/2021 của UBND 
tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 huyện Ea Kar
Cơ sở hạ tầng cơ bản thuận lợi 300

41
Khu dân cư mới thôn 
9 xã Cư Ni

Xã Cư Ni, 
huyện Ea Kar

20 500
Đất do người dân sử 

dụng
CLN,DSH

Nhà ở chỉnh trang, ở liền kề, 
nhà ở biệt thự, đất công cộng 
(đất văn hóa, hội trường, thể 
thao), cây xanh, hạ tầng kỹ 

thuật và giao thông

Quyết định số 836/QĐ-UBND, ngày 13/4/2021 của UBND 
tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 huyện Ea Kar
Cơ sở hạ tầng cơ bản thuận lợi 100

42

Dự án phát triển sản 
xuất liên kết theo 
chuỗi giá trị, gắn sản 
xuất với tiêu thụ sản 
phẩm cây ăn quả

Các Ea Sô; Ea 
Sar; Ea Tih; 

Cư Prông; Cư 
Bông; Cư 
Elang của 

huyện Ea Kar

6,000        12
Đất nông nghiệp 
trồng cây lâu năm

Đất do hộ gia đình, 
cá nhân sử dụng 

6000 ha trồng bơ sầu riêng, vải 
thiều, nhãn mít

Cơ sở hạ tầng cơ bản thuận lợi Không GPMB

43
Đầu tư Vùng sản xuất 
nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao

Địa điểm: TT 
Ea Knốp, 

huyện Ea Kar;
50 100 Đất nông nghiệp

Đất do hộ gia đình, 
cá nhân sử dụng 

50 ha trồng rau quả, mấm cây 
ăn quả hồ tiêu, cây dược liệu

Cơ sở hạ tầng cơ bản thuận lợi
Liên kết với các 

hộ dân

44
Đầu tư Vùng sản xuất 
nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao

Địa điểm: xã 
Cư Ni, huyện 

Ea Kar
200 300 Đất nông nghiệp

Đất do hộ gia đình, 
cá nhân sử dụng 

51 ha trồng rau quả, mấm cây 
ăn quả hồ tiêu, cây dược liệu

Cơ sở hạ tầng cơ bản thuận lợi
Liên kết với các 

hộ dân

4



STT Tên dự án Địa điểm
 Diện tích 

(ha) 

 Dự kiến 
Tổng vốn 
đầu tư (tỷ 

đồng) 

 Nguồn gốc đất 
 Hiện trạng sử 

dụng đất
Dự kiến Quy mô đầu tư

Các quyết định phê duyệt quy hoạch: sử dụng đất, nông 
thôn mới, ngành, xây dựng…

Điều kiện CS hạ tầng (Điện, 
nước, đường giao thông…)

Kinh phí 
BTGPMB (Ước 
tính - tỷ đồng)

45
Đầu tư Vùng sản xuất 
nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao

Địa điểm: xã 
Ea Kmút, 

huyện Ea Kar
80 150

Đất Công ty TNHH 
MTV cà phê 721

Đất thu hồi của 
Công ty cà phê 
bàn giao về cho 
huyện quản lý.

52 ha trồng rau quả, mấm cây 
ăn quả hồ tiêu, cây dược liệu

Cơ sở hạ tầng cơ bản thuận lợi
Thu hồi của công 

ty Cà phê

46

Dự án chăn nuôi dưới 
tán rừng, trông cây 
dược liệu dưới tán 
rừng, nuôi trồng thủy 
sản ; du lịch sinh thái 
kết hợp quản lý bảo vệ 
rừng

Trên địa bàn 
huyện Ea Kar

5000 Đất rừng Đất rừng sản xuất Cơ sở hạ tầng cơ bản thuận lợi Không GPMB

47
Đầu tư nhà máy, giết 
mổ, chế biến sản phẩm 
gia súc, gia cầm

Xã Ea Ô, 
huyện Ea Kar

Đất thu hồi của Công 
ty cà phê bàn giao về 

cho huyện quản lý.

Thu hồi của công 
ty Cà phê

Đang trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình 
UBND tỉnh phê duyệt

Cơ sở hạ tầng cơ bản thuận lợi

48
Đầu tư các trang trại 
chăn nuôi

Tại các xã Ea 
Sô, Cư Ea 

Lang, Cư Bông 
huyện Ea Kar

Đất do hộ gia đình, cá 
nhân sử dụng, quản lý

Đang trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình 
UBND tỉnh phê duyệt

Cơ sở hạ tầng cơ bản thuận lợi Không GPMB

49

Đầu tư nhà máy chế 
biến các sản phẩm 
nông sản (chế biến 
sâu, tinh chế Cà phê; 
Hồ tiêu; chế biến sâu, 
tinh chế Điều; chế 
biến sâu, tinh chế Ca 
cao)

Tại Cụm công 
nghiệp

Đất Cụm công nghiệp
Đất Cụm công 

nghiệp
Cơ sở hạ tầng cơ bản thuận lợi Không GPMB

50

Đầu tư nhà máy chế 
biến thức ăn chăn nuôi 
từ ngô, đậu các loại 
hoặc từ phế phẩm 
nông nghiệp

Tại Cụm công 
nghiệp

Đất Cụm công nghiệp
Đất Cụm công 

nghiệp
Cơ sở hạ tầng cơ bản thuận lợi Không GPMB

51
Đầu tư nhà máy chế 
biến các sản phẩm từ 
trái cây (Sầu riêng; 
Bơ; Mít)

Tại Cụm công 
nghiệp

Đất Cụm công nghiệp
Đất Cụm công 

nghiệp
Cơ sở hạ tầng cơ bản thuận lợi Không GPMB

52
Đầu tư xây dựng nhà 
máy chế biến gạo chất 
lượng cao xuất khẩu

cụm công 
nghiệp Ea Đar, 

xã Ea Đar, 
huyện Ea kar

Đất Cụm công nghiệp
Đất Cụm công 

nghiệp
Cơ sở hạ tầng cơ bản thuận lợi Không GPMB

53

Dự án phát triển sản 
xuất liên kết theo 
chuỗi giá trị, gắn sản 
xuất với tiêu thụ sản 
phẩm cây ăn quả

Các xã Ea Sô; 
Ea Sar; Ea Tih, 
Cư Prông; Cư 
Ea Lang huyện 

Ea Kar

Đất nông nghiệp 
trồng cây lâu năm

Đất do hộ gia đình, 
cá nhân sử dụng, 

quản lý
Cơ sở hạ tầng cơ bản thuận lợi Không GPMB

5



STT Tên dự án Địa điểm
 Diện tích 

(ha) 

 Dự kiến 
Tổng vốn 
đầu tư (tỷ 

đồng) 

 Nguồn gốc đất 
 Hiện trạng sử 

dụng đất
Dự kiến Quy mô đầu tư

Các quyết định phê duyệt quy hoạch: sử dụng đất, nông 
thôn mới, ngành, xây dựng…

Điều kiện CS hạ tầng (Điện, 
nước, đường giao thông…)

Kinh phí 
BTGPMB (Ước 
tính - tỷ đồng)

   54 

Dự án đầu tư Vùng 
sản xuất nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ 
cao

Xã Ea Blang, 
thị xã Buôn H  ồ 

23.04 20

Đất thu hồi của Công 
ty cà phê bàn giao về 
cho thị xã Buôn Hồ 

quản lý.

Đất do hộ gia đình, 
cá nhân (nguồn 
gốc nhận khoán 
của Công ty) sử 

dụng; 
Đất nông nghiệp 
trồng cây lâu năm

500 tấn sản phẩm gồm các loại 
cây ăn trái như bơ, sầu riêng…

Đang trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình 
UBND tỉnh phê duyệt Phương án quản lý, sử dụng (xác định 
quỹ đất 23,04 tại xã Ea Blang để phát triển nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao).
Quy hoạch xây dựng: Đang trình UBND tỉnh phê duyệt điều 
chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Buôn Hồ đến năm 

2035, xác định là đất nông nghiệp.
Quy hoạch sử dụng đất: Đang trình UBND tỉnh phê duyệt 

Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Buôn Hồ, 
xác định là đất nông nghiệp.

Về giao thông: có đường nhựa 
đến dự án

Hệ thống điện: có đường điện đi 
qua, đảm bảo về điện

Về nước: có nguồn nước tự nhiện 
đảm bảo

50.65

   55 

Dự án đầu tư Vùng 
sản xuất nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ 
cao

Phường Đạt 
Hiếu, thị xã 

Buôn Hồ 
19.24 20

Đất thu hồi của Công 
ty cà phê bàn giao về 
cho thị xã Buôn Hồ 

quản lý.

Đất do hộ gia đình, 
cá nhân (nguồn 
gốc nhận khoán 
của Công ty) sử 

dụng; 
Đất nông nghiệp 
trồng cây lâu năm

400 tấn sản phẩm gồm các loại 
cây bơ, sầu riêng…

Đang trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình 
UBND tỉnh phê duyệt Phương án quản lý, sử dụng (xác định 
quỹ đất 19,24 tại phường Đạt Hiếu để phát triển nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao).
Quy hoạch xây dựng: Đang trình UBND tỉnh phê duyệt điều 
chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Buôn Hồ đến năm 

2035, xác định là đất nông nghiệp.
Quy hoạch sử dụng đất: Đang trình UBND tỉnh phê duyệt 

Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Buôn Hồ, 
xác định là đất nông nghiệp.

Về giao thông: có đường nhựa 
đến dự án

Hệ thống điện: có đường điện đi 
qua, đảm bảo về điện

Về nước: có nguồn nước tự nhiện 
đảm bảo

                    51.47 

   56 
Dự án khu chăn nuôi 
gia súc, gia cầm tập 
trung

Xã Ea Blang, 
thị xã Buôn Hồ

40 (72 
thửa đất)

30
Đất do hộ gia đình, cá 

nhân sử dụng
Đất nông nghiệp 
trồng cây lâu năm

9.600 tấn sản phẩm thịt hơi heo 
và các loại khác,…

Đang trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thị 
xã Buôn Hồ giai đoạn 2021-2030 (xác định quỹ đất 40 tại xã 
Ea Blang để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao)
Quy hoạch xây dựng: Đang trình UBND tỉnh phê duyệt điều 
chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Buôn Hồ đến năm 

2035, xác định là đất nông nghiệp.

Về giao thông: có đường nhựa 
đến dự án

Hệ thống điện: có đường điện đi 
qua, đảm bảo về điện.

                  147.78 

57

Đầu tư kinh doanh hạ 
tầng Cụm công nghiệp 
Cư Bao, thị xã Buôn 
Hồ

Xã Cư Bao, thị 
xã Buôn Hồ

75 237
 Đất do nhà nước 

quản lý và một phần 
người dân sử dụng

Phần lớn là đất 
trồng cây cao su 

của Công ty cao su 
Đắk Lắk

Đầu tư cơ sở hạ tầng cụm công 
nghiệp

- Quyết định số 2817/QĐ-UBND, ngày 31/10/2011 của 
UBND tỉnh Đắk Lắk về thành lập Cụm công nghiệp Cư Bao
- Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 20/4/2012 của UBND 
tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệ 

Cư Bao
- Quyết định 1723/QĐ-UBND ngày 3/7/2019 của UBND tỉnh 
phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

thị xã Buôn Hồ; Đang trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch 
sử dụng đất thị xã Buôn Hồ giai đoạn 2021-2030.

Đã có điện và đường giao thông 47

58
Dự án mở rộng khu đô 
thị Đông Nam

Phường An 
Lạc, thị xã 
Buôn Hồ

12.74 130
Đất do hộ gia đình, cá 

nhân sử dụng
Đang trồng cây lâu 

năm, nhà ở

  Trong đó: Đất ở: khoảng 
46,24 % ≈ 5,9ha; đất giao 
thông: khoảng 30,38% ≈ 

3,87ha; đất công cộng: khoảng 
13,71 % ≈ 1,74 ha; đất công 
viên khoảng 1,4% ≈ 0,18 ha; 

đất công trình giáo dục khoảng 
7,97%≈1,01 ha.

- Quyết định số 3107/QĐ-UBND ngày 8/9/2019 của UBND 
thị xã Buôn Hồ phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

- Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Buôn 
Hồ: Đang trình UBND tỉnh phê duyệt, 

- Chương trình phát triển nhà ở: Đã được phê duyệt tại Nghị 
quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND 

tỉnh.

Đường giao thông: đã có; điện, 
nước: Được cấp từ hệ thống cấp 

điện, nước của thị xã.
92

   THỊ XÃ BUÔN HỒ: 17 dự án
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STT Tên dự án Địa điểm
 Diện tích 

(ha) 

 Dự kiến 
Tổng vốn 
đầu tư (tỷ 

đồng) 

 Nguồn gốc đất 
 Hiện trạng sử 

dụng đất
Dự kiến Quy mô đầu tư

Các quyết định phê duyệt quy hoạch: sử dụng đất, nông 
thôn mới, ngành, xây dựng…

Điều kiện CS hạ tầng (Điện, 
nước, đường giao thông…)

Kinh phí 
BTGPMB (Ước 
tính - tỷ đồng)

59
Khu dân cư đô thị 
phường Thiện An

phường Thiện 
An, TX Buôn 

Hồ
19.98 330

Đất nhà nước quản lý 
khoảng 16ha (đất 

Công ty Cà phê 15, 
UBND tỉnh đã thu hồi 
giao địa phương quản 
lý nhưng chưa đền bù 
tài sản trên đất), còn 

lại đất các hộ dân 
đang quản lý sử dụng

Khoảng 16,5ha đất 
nông nghiệp (trồng 
cây cà phê) và một 
phần đất ở mật độ 

thấp

  Trong đó: Đất ở: khoảng 
40,91 % ≈ 8,2ha; đất giao 
thông: khoảng 43,01 % ≈ 

8,59ha; đất công cộng: khoảng 
12,25% ≈ 2,44 ha; đất cây xanh 

khoảng 3,83% ≈ 0,76 ha

- Chương trình phát triển nhà ở: Đã được phê duyệt tại Nghị 
quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND 

tỉnh.
- Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Buôn 

Hồ: Đang trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Quy hoạch xâ dựng: Quyết định số 3640/QĐ-UBND ngày 
05/10/2021 của UBND thị xã Buôn Hồ về việc phê duyệt đồ 
án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư đô 

thị phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

Đường giao thông thuận tiện; hệ 
thống đường, điện đảm bảo

130

60
Khu dân cư đô thị Tây 
Bắc 1

Phướng An 
Lạc, thị xã 
Buôn Hồ

30.26 445
Đất do người dân sử 

dụng
Đất trồng cây lâu 
năm, nhà ở dân cư

Trong đó: Đất ở: 9,87 ha, 
chiếm khoảng 32,63%; đất 

công cộng - dịch vụ cấ đơn vị 
ở: 2,95 ha, chiếm 9,74%; đất 
cây xanh - TDTT: 3,29 ha, 

chiếm khoảng 10,89%; đất giao 
thông, bãi xe: 12,19 ha, chiếm 
40,29%; đất ngoài đơn vị ở: 

1,95 ha, chiếm 6,45%.

- Quy hoạch xây dựng: Quyết định số 1484/QĐ-UBND, ngày 
22/4/2015 của UBND thị xã về việc phê duyệt Quy hoạch chi 
tiết 1/500 Khu đô thị Tây Bắc 1, phường An Lạc, thị xã Buôn 

Hồ
- Chương trình phát triển nhà ở: Đang trình UBND tỉnh, Sở 
Xây dựng đưa vào Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh.

- Quy hoạch sử dụng đất: Đang trình UBND tỉnh phê duyệt 
Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Buôn Hồ

Nằm ngay trung tâm thị xã Buôn 
Hồ.

Phía Tây giáp đường Hùng 
Vương (QL14); phía Nam giáp 

đường Trần Hưng Đạo.
Hệ thống điện, nước đảm bảo

290

61
Khu trung tâm thương 
mại, khu dân cư đô thị

Phường An 
Bình, Đạt Hiếu

19.45 322

Đất Nhà nước quản lý 
4,3 ha (đất nghĩa địa 
cũ đã di dời), còn lại 

là đất các hộ dân đang 
quản lý sử dụng

Diện tích khoảng 
15 ha là đất nông 
nghiệp (trồng cây 

cà phê) và một 
phần đất ở mật độ 

thấp

 Đất công trình công cộng: 1,73 
ha, chiếm 8,93%; đất thương 
mại dịch vụ: 2,63 ha, chiếm 

13,56%; đất cây xanh: 2,01 ha, 
chiếm 10,34%; đất ở: 5,9 ha, 
chiếm 30,35%; đất hạ tầng kỹ 
thuật: 1,26 ha, chiếm 6,49%.

- Quy hoạch xây dựng: Quyết định số 3641/QĐ-UBND, ngày 
05/10/2021 của UBND thị xã Buôn Hồ về việc phê duyệt đồ 

án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm 
thương mại, khu dân cư phường An Bình, Đạt Hiếu, thị xã 

Buôn Hồ
- Chương trình phát triển nhà ở: Được phê duyetẹ tại Nghị 
quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND 

tỉnh. 
- Quy hoạch sử dụng đất: Đang trình UBND tỉnh phê duyệt 
Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Buôn Hồ

Đường giao thông thuận tiện; hệ 
thống đường, điện đảm bảo

180

62
Chợ phường Thống 
Nhất

Thửa đất số 20; 
tờ bản đồ số 

28;Tổ dân phố 
Tân Hà 3, 

phường Thống 
Nhất, thị xã 

Buôn Hồ

1.83 30 Đất do NN quản lý Đất trống Chợ hạng III

- Quy hoạch xây dựng: Quyết định số 1415/QĐ-UBND, ngày 
30/6/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk về phê duyệt quy hoạch 

phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị thương mại dịch vụ, xác 
định là đất chợ

- Quy hoạch sử dụng đất: Đang trình UBND tỉnh phê duyệt 
Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Buôn Hồ.

Đường giao thông: Kết nối với 
Quốc lộ 14; Điện, nước: Được 
cấp từ hệ thống cấp điện, nước 

của thị xã. 

Đất Nhà nước, 
không bồi thường

63 Chợ Bình Tân

Thửa đất số 89; 
tờ bản đồ số 

23;Tổ Dân phố 
2, P. Bình Tân, 
thị xã Buôn Hồ

1.9253 9 Đất do NN quản lý
Có chợ hiện trạng 
gồm chợ lồng, ki 
ốt xung quanh chợ

Chợ hạng III

- Quy hoạch xây dựng: Quyết định số 855/QĐ-UBND, ngày 
24/3/2022 của UBND thị xã về việc điều chỉnh quy hoạch chi 

tiết tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 chợ phường Bình Tân, thị xã 
Buôn Hồ.

- Quy hoạch sử dụng đất: Đang trình UBND tỉnh phê duyệt 
Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Buôn Hồ.

Đường giao thông: Giáp với 
đường giao thông; điện, nước: 
Được cấp từ hệ thống cấp điện, 

nước của thị xã. 

1.5
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STT Tên dự án Địa điểm
 Diện tích 

(ha) 

 Dự kiến 
Tổng vốn 
đầu tư (tỷ 

đồng) 

 Nguồn gốc đất 
 Hiện trạng sử 

dụng đất
Dự kiến Quy mô đầu tư

Các quyết định phê duyệt quy hoạch: sử dụng đất, nông 
thôn mới, ngành, xây dựng…

Điều kiện CS hạ tầng (Điện, 
nước, đường giao thông…)

Kinh phí 
BTGPMB (Ước 
tính - tỷ đồng)

64
Khu du lịch sinh thái 
nghỉ dưỡng đèo Hà Lan

Phường Bình 
Tân, thị xã 
Buôn Hồ

181.93 600

Nhà nước và các tổ 
chức đang quản lý, sử 
dụng: 98,61ha, chiếm 
45,05%; đất do người 
dân quản lý sử dụng: 

120,24ha, chiếm 
54,95%

Đất trồng cây lâm 
năm, cây sao đen 

và cây thông

Tổ hợp, với diện tích đất xây 
dựng công trình 56,3ha

- Quy hoạch xây dựng: Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 
18/3/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi 

tiết tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch Đèo Hà Lan, xác định là đất dịch 
vụ du lịch.

- Quy hoạch sử dụng đất: Quyết định số 1723/QĐ-UBND 
ngày 03/7/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt Điều chỉnh quy 
hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Buôn Hồ; Khu du lịch 
sinh thái nghĩ dưỡng Đèo Hà Lan đã được xác định trong quy 

hoạch sử dụng đất (trừ các khu vực đã xây dựng các công 
trình công cộng, văn hóa và đất trồng rừng); Đang trình 

UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-
2030 thị xã Buôn Hồ.

Đường giao thông thuận tiện (gần 
QL14); Hệ thống điện, nước đảm 

bảo
395.336

65
Điểm du lịch sinh thái 
văn hóa Buôn Tring

Phường An 
Lạc, thị xã 
Buôn Hồ

25 175
12 đất do NN quản lý, 

13 ha đất do người 
dân sử dụng

Đất rừng thông, 
trồng cây nông 
nghiệp lâu năm

Xây dựng khu dịch vụ du lịch

- Quy hoạch xây dựng: Quyết định số 1125/QĐ-UBND, ngày 
11/5/2010 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch chung xây 
dựng thị xã Buôn Hồ đến năm 2025; đang trình UBND tỉnh 
phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã đến 
năm 2035; đang triển khai lập quy hoạch chi tiết xác định là 
đất du lịch, trong quy hoạch chung: đất - Quy hoạch sử dụng 
đất: Đang trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất 

giai đoạn 2021-2030 thị xã Buôn Hồ.

Giao thông: Đã có đường giao 
thông hiện trạng; Điện, nước: 

Được cấp từ hệ thống cấp điện, 
nước của thị xã. 

114.656

66 Bến xe thị xã

Thửa đất số 01; 
tờ bản đồ số 

05; Phường An 
Bình

0,39 ha 13 Đất do NN quản lý

Đất trống, một số 
diện tích đất do 

nhân dân lấn 
chiếm, sử dụng

Bến xe loại IV

- Quy hoạch xây dựng: Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 
22/6/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc điều chỉnh Quy 

hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Thương mại-Dịch vụ, 
ở, kết hợp với chỉnh trang đô thị thị xã Buôn Hồ, xác định là 

đất bến xe
- Quy hoạch sử dụng đất: Đang trình UBND tỉnh phê duyệt 

Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Buôn Hồ, 
xác định là đất bến xe

Đường giao thông: Đã có; điện, 
nước: Được cấp từ hệ thống cấp 

điện, nước của thị xã.
1.5

67
Khu liên hợp thể thao 
Bắc Đắk Lắk

Phường An 
Bình, thị xã 

Buôn Hồ
10.836 82

Đất do Nhà nước 
quản lý: 5,96 ha, đất 

do dân sử dụng: 4,876 
ha.

Đất khu nghĩa địa 
Cung Kiệm và đất 
đang trồng cây lâu 

năm, có nhà ở.

Tổ hợp thể thao cấp khu vực

- Quy hoạch xây dựng: Quyết định số 1982/QĐ-UBND, ngày 
31/8/2012 của UBND tỉnh Đắk Lắk về phê duyệt chi tiết tỷ lệ 

1/500 trung tâm thể dục thể thao phía Bắc tỉnh Đắk Lắk
- Quy hoạch sử dụng đất: Đang trình UBND tỉnh phê duyệt 
Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Buôn Hồ.

Đường giao thông: Đã có; Điện, 
nước: Được cấp từ hệ thống cấp 

điện, nước của thị xã.
27

68
Khu công viên văn hóa 
thể thao

Phường An 
Lạc, thị xã 
Buôn Hồ

4.05 32

3,5 ha đất và diện tích 
mặt hồ nước thiên 
nhiên do Nhà nước 

quản lý 

Đất Hồ Ba Diễn và 
đất trồng cây lâu 

năm

Công viên văn hóa tổng hợp 
với diện tích 4,05 ha

- Quy hoạch xây dựng: Quyết định số 4614/QĐ-UBND, ngày 
10/12/2014 của UBND thị xã Buôn Hồ về việc phê duyệt 
điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Đông 

Nam, đường Trần Hưng Đạo, phường An lạc.
- Quy hoạch sử dụng đất: Đang trình UBND tỉnh phê duyệt 
Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Buôn Hồ.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: đường 
giao thông, cấp thoát nước, cấp 
điện: Đã có; dự án liền kề với 

Khu đô thị Buôn Hồ PaLaMa với 
quy mô 20 ha.

Đất nhà nước quản 
lý

8



STT Tên dự án Địa điểm
 Diện tích 

(ha) 

 Dự kiến 
Tổng vốn 
đầu tư (tỷ 

đồng) 

 Nguồn gốc đất 
 Hiện trạng sử 

dụng đất
Dự kiến Quy mô đầu tư

Các quyết định phê duyệt quy hoạch: sử dụng đất, nông 
thôn mới, ngành, xây dựng…

Điều kiện CS hạ tầng (Điện, 
nước, đường giao thông…)

Kinh phí 
BTGPMB (Ước 
tính - tỷ đồng)

69 Đồn Điền Rossi
Phường Đạt 
Hiếu, thị xã 

Buôn Hồ
1.0267 15

1,0267 ha do công ty 
cà phê Buôn Hồ quản 

lý

trụ sở  làm việc 
trước kia của Công 
ty cà phê Buôn Hồ

Xây dựng khu di tích lịch sử

- Quy hoạch xây dựng: Đang trình UBND tỉnh phê duyệt điều 
chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Buôn Hồ đến năm 

2035; xác định là đất khu di tích lịch sử.
- Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Buôn 

Hồ: Đang trình UBND tỉnh phê duyệt, xác định là đất di tích 
lịch sử

Giao thông: Đã có đường giao 
thông hiện trạng; Điện, nước: 

Được cấp từ hệ thống cấp điện, 
nước của thị xã. 

12.5

70
Dự án du lịch sinh thái 
xã Ea Siên

Thôn 7, xã Ea 
Siên

120

1.000 (giai 
đoạn 1: 500 
tỷ đồng, giai 
đoạn II: 500 

tỷ đồng)

Đất của các hộ dân 
quản lý, sử dụng

Đất nông nghiệp 
trồng cây lâu năm, 
đất trồng cây hàng 

năm khác, đất 
trồng lúa một vụ 
và đất giao thông 
nội vùng, đất ao, 
hồ, suối tự nhiên

Xây dựng các khu chức năng 
phục vụ du lịch, nghỉ dưỡng; 
các khu vui chơi, giải trí; xây 
dựng không gian và các điều 
kiện tổ chức hoạt động trãi 
nghiệm, xây dựng khu nhà 

truyền thống đồng bào Êđê,  
khu bảo tồn các dụng cụ văn 

hóa dân tộc Ê đê,…

- Quy hoạch xây dựng: UBND thị xã xin ý kiến của UBND 
tỉnh bổ sung vào điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã 
Buôn Hồ đến năm 2035, xác định là đất thương mại dịch vụ

- Quy hoạch sử dụng đất: Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất giai 
doạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022, xác định 

là đất thương mại dịch vụ.

Đường giao thông: Đã có; điện, 
nước: Được cấp từ hệ thống cấp 

điện, nước của thị xã.

Nhà đầu tư tự thỏa 
thuận với các hộ 

dân

72 Chợ xã Cư A Mung
Xã Cư A 

Mung, huyện 
ea Hleo

0.91 Chợ hạng 3
đã giải phóng mặt 

bằng xong

73 Chợ xã Ea Khal
Xã Ea Khal, 

huyện Ea Hleo
1 Chợ hạng 3

Giao thông thuận lợi, có đường 
điện trung và hạ thế ngang qua

đã giải phóng mặt 
bằng xong

74 Chợ Bình Minh
TDP 2, thị trấn 

Ea K Nốp, 
huyện Ea Kar

1.78 120
đất sạch: 0,98ha, 
đất do người dân 

sử dụng: 0,8ha
Chợ hạng 3

Quyết định số 1554/QĐ-UBND ngày 27/6/2008 về việc phê 
chuẩn quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ea Knốp

Điều kiện cơ sở hạ tầng điện 
nước đã có

75 Chợ Ea Đar
Thôn 14, xã Ea 
Đar, huyện Ea 

Kar
1.18 15

đất sạch: 0ha, đất 
do người dân sử 

dụng: 1,18 ha
Chợ hạng 3

Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND 
huyện Ea Kar phê duyệt đề án quy hoạch nông thôn mới

Chưa có

76 Chợ Ea Sar
Thôn 2 xã Ea 
Sar, huyện Ea 

Kar
0.78 7 đất sạch: 0,78ha Chợ hạng 3

Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND 
huyện Ea Kar phê duyệt đề án quy hoạch nông thôn mớ

Chưa có

77 Chợ 721 
Thôn 11 xã Cư 

Ni
1.7 7 đất sạch: 1,7 ha Chợ hạng 3

Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày01/3/2013 của UBND 
huyện Ea Kar phê duyệt đề án quy hoạch nông thôn mới

Chưa có

78 Chợ Ea Ô
Thôn 12, xã Ea 

Ô, huyện Ea 
Kar

0.68 4 đất sạch: 0,68 ha Chợ hạng 3
Quyết định số 729/2012/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch 

nông thôn mới
Điều kiện cơ sở hạ tầng điện 

nước: đã có

79 Chợ Ea Pal
Thôn 12, xã Ea 
Pal, huyện Ea 

Kar
0.497 7 đất sạch: 0,497 ha Chợ hạng 3

Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 01/03/2013 của UBND 
huyện Ea Kar phê duyệt đề án quy hoạch nông thôn mới

Chưa có

Theo quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất tại Quyết 
định số 177/QĐ-UBND ngày 13/01/2012 của UBND tỉnh về 
việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị 
phía Bắc đường vành đai phía Tây, phường Tân An, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thì vị trí khu đất ký hiệu 

CC2 đã được quy hoạch là đất công trình chợ đầu mối. 
Đang chờ cập nhật Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050)

   SỞ CÔNG THƯƠNG: 16 dự án

71
Chợ đầu mối nông sản 
thực phẩm. 

 Phường Tân 
An, thành phố 
Buôn Ma Thuột 

2.9

9



STT Tên dự án Địa điểm
 Diện tích 

(ha) 

 Dự kiến 
Tổng vốn 
đầu tư (tỷ 

đồng) 

 Nguồn gốc đất 
 Hiện trạng sử 

dụng đất
Dự kiến Quy mô đầu tư

Các quyết định phê duyệt quy hoạch: sử dụng đất, nông 
thôn mới, ngành, xây dựng…

Điều kiện CS hạ tầng (Điện, 
nước, đường giao thông…)

Kinh phí 
BTGPMB (Ước 
tính - tỷ đồng)

80 Chợ Sơn Lộc 
Thôn Sơn Lộc, 

xã Cư Huê, 
huyện Ea Kar

0.57 7 Đất sạch: 0,57ha Chợ hạng 3
Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND 

huyện Ea Kar phê duyệt đề án quy hoạch nông thôn mới
Chưa có

81 Chợ Cư Elang
Thôn 3, xã Cư 
E Lang, huyện 

Ea Kar
1.05 7 đất sạch: 1,05 ha Chợ hạng 3

Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 01/3/2013  của UBND 
huyện Ea Kar phê duyệt đề án quy hoạch nông thôn mới

Chưa có

82 Chợ Cư Bông
Thôn 20, xã 
Cư Bông, 

huyện Ea Kar
1.42 7 đất sạch: 1,42 ha Chợ hạng 3

Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 01/3/2013  của UBND 
huyện Ea Kar phê duyệt đề án quy hoạch nông thôn mới

Chưa có

83 Chợ Điện Biên 

Thôn Điện 
Biên, xã Ea 

Kmut, huyện 
Ea Kar

1 7 đất sạch: 1 ha Chợ hạng 3
Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 14/3/2013 của UBND 

huyện Ea Kar phê duyệt đề án quy hoạch nông thôn mới
Chưa có

84 Chợ Ea Sô
Thôn 2, xã Ea 
Sô, huyện Ea 

Kar
0.84 7 đất sạch: 0,84 ha Chợ hạng 3

Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 01/3/2013 của UBND 
huyện Ea Kar phê duyệt đề án quy hoạch nông thôn mới

Chưa có

85 Chợ Xuân Phú
Thôn 7, xã 
Xuân Phú, 

huyện Ea Kar
0.65 7 đất sạch: 0,65 ha Chợ hạng 3

 Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 14/3/2013 của UBND 
huyện Ea Kar phê duyệt đề án quy hoạch nông thôn mới

Chưa có

86 Chợ Cư Prông
Thôn 15, xã 
Cư Prông, 

huyện Ea Kar
1.4 7 đất sạch:1,4 ha Chợ hạng 3

Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 14/3/2013 của UBND 
huyện Ea Kar phê duyệt đề án quy hoạch nông thôn mới

Chưa có

87
Dự án  Trang trại chăn 
nuôi lợn giống công 
nghệ cao ITVN

Thôn Thanh 
Thủy, xã Vụ 

Bổn

 40,37 
164,75 

Đất do UBND huyện 
quản lý

Đất trồng cây lâu 
năm

Công suất: 2.500 con lợn nái 
sinh sản và 50 con lợn đực lấy 
tinh. Số lượng con giống cung 
cấp ra thị trường trung bình là 
50.000 đến 60.000 con/năm.

 Diện tích đề xuất dự án hiện nay đã được đưa vào quy hoạch 
sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 
2022 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt là đất nông nghiệp 

khác (NKH).
- Mục tiêu dự án: Xây dựng trang trại chăn nuôi lợn.

88
Dự án nhà máy sơ chế 
và đóng gói trái cây 
xuất khẩu

Thôn 16, xã 
Krông Buk, 

huyện Krông 
Pắc

 3,9 

35 
Đất do UBND huyện 

quản lý
Đất trống

Quy mô: 5.000 tấn sản phẩm/ 
năm/ 10.000 tấn nguyên 

liệu/năm.

89
Dự án Trang trại nuôi 
gà đẻ trứng

Buôn Kruẽ, xã 
Vụ Bổn, huyện 

Krông Pắc

15
. 120-150 

Đất do UBND huyện 
quản lý.

Trên đất người dân 
trồng khoai mỳ 

(sắn), keo, có 1 cái 
lán trại dựng tạm, 
chuồng nuôi bò.

Quy mô: 15 chuồng, 12.000 
con gà đẻ trứng/ chuồng.

90

Dự án Trung tâm thu 
mua, sơ chế, đóng gói 
trái cây, nông sản xuất 
khẩu

Thôn Tân 
Thành, xã Ea 
Yông, huyện 

Krông Pắc

 0,9867 60,5
Đất do UBND huyện 

quản lý
Đất trống

91
Dự án Khu liên hợp 
nông nghiệp công 
nghệ cao

Xã Vụ Bổn, 
huyện Krông 

Pắc

118 
60,5

Đất do UBND huyện 
quản lý

Đất trống

   HUYỆN KRÔNG PẮC: 15 dự án
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STT Tên dự án Địa điểm
 Diện tích 

(ha) 

 Dự kiến 
Tổng vốn 
đầu tư (tỷ 

đồng) 

 Nguồn gốc đất 
 Hiện trạng sử 

dụng đất
Dự kiến Quy mô đầu tư

Các quyết định phê duyệt quy hoạch: sử dụng đất, nông 
thôn mới, ngành, xây dựng…

Điều kiện CS hạ tầng (Điện, 
nước, đường giao thông…)

Kinh phí 
BTGPMB (Ước 
tính - tỷ đồng)

92
Dự án sản xuất nông 
nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao

Xã Krông Buk, 
huyện Krông 

Pắc
17 70 

Đất do UBND huyện 
quản lý.

Người dân trồng 
mỳ, có nhà người 

dân.

94
Dự án Nhà máy sản 
xuất bao bì, túi xách

Thôn 1, xã Hòa 
Tiến, huyện 
Krông Pắc

2 40 
Đất do UBND huyện 

quản lý

Người dân tận 
dụng trồng hoa 

màu và phơi nông 
sản.

Công suất: 6.000 tấn sản phẩm/ 
năm.

95
Dự án Công viên 
Nghĩa Trang Nhân dân

Thôn Tân Sơn, 
xã Ea Yông, 
huyện Krông 

Pắc

4 
60

UBND tỉnh đang cho 
công ty TNHH 2 
thành viên Lâm 

nghiệp Phước An thuê.

Người dân trồng 
keo

96
Dự án Cụm công 
nghiệp Tân Tiến

Xã Tân Tiến và 
xã Ea Uy, 

huyện Krông 
Pắc

 70 475

UBND tỉnh đang cho 
công ty TNHH 2 
thành viên Lâm 

nghiệp Phước An thuê.

Người dân trồng 
keo.

97
Dự án nhà ở Tân Tiến 
Garden

Xã Tân Tiến và 
xã Ea Uy, 

huyện Krông 
Pắc

 99 2,412

UBND tỉnh đang cho 
công ty TNHH 2 
thành viên Lâm 

nghiệp Phước An thuê.

Người dân trồng 
keo.

99
Dự án Trường TH, 
THCS và THPT tại 
thôn 19/5

Thôn 19/5 xã 
Ea Yông, 

huyện Krông 
Pắc

2 150 
Đất do UBND huyện 

quản lý
Đất trống.

Quy mô dự án: 55 lớp trở lên, 
số học sinh khoảng 1.170 học 

sinh.

100
Dự án trường Tiểu 
học, Trung học cơ sở 

Khu đô thị 
Đông Bắc, thị 

trấn Phước An, 
huyện Krông 

Pắc

 2 70
Đất do UBND huyện 

quản lý
Đất trống

101

Dự án Quần thể Du 
lịch nghỉ dưỡng và khu 
du lịch sinh thái ven 
hồ Krông Buk hạ

Xã Krông Buk 
và xã Ea Phê, 
huyện Krông 

Pắc

 1.146,39 

Đất do UBND huyện 
quản lý 250 ha, đất 
thuộc sở hữu của 

người dân 896,39 ha

102
Dự án Khu du lịch 
sinh thái Điện ảnh - 
Moonlight Land

Thôn Hòa 
Thắng, xã Hòa 
Đông, huyện 

Krông Pắc

 20 150
Đất do UBND huyện 

quản lý

103
Dự án Trung tâm 
Thương mại huyện 
Krông Pắc

Khu đô thị 
Đông Bắc, thị 

trấn Phước An, 
huyện Krông 

Pắc

2.30 850 .
Đất do UBND huyện 

quản lý
Đất trống

   HUYỆN EA SÚP: 02 dự án
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STT Tên dự án Địa điểm
 Diện tích 

(ha) 

 Dự kiến 
Tổng vốn 
đầu tư (tỷ 

đồng) 

 Nguồn gốc đất 
 Hiện trạng sử 

dụng đất
Dự kiến Quy mô đầu tư

Các quyết định phê duyệt quy hoạch: sử dụng đất, nông 
thôn mới, ngành, xây dựng…

Điều kiện CS hạ tầng (Điện, 
nước, đường giao thông…)

Kinh phí 
BTGPMB (Ước 
tính - tỷ đồng)

104
Đầu tư xây
dựng Nghĩa trang nhân 
dân

Thôn 6 xã 
Cư Mlan, 

huyện Ea Súp
30 42

Đất lâm nghiệp
 giao UBND xã quản 

lý và đã được quy 
hoạch đất nghĩa trang 

nhân dân

đất trống, người 
dân đang xâm 

canh trồng cây lâu 
năm và cây hoa 
màu ngắn ngày

Nhà quản trang, nhà dịch vụ, 
nới chôn cất, đường đi, cây 

xanh,.. 

QD số 546/QĐ-UBND ngày 18/3/2013 của UBND tỉnh; QĐ 
số 125/QĐ-UBND ngày 6/9/2013 của UBND huyện; Về quy 
hoạch,kế hoạch sử dụng đất đã được đưa vào trong quy hoạch 

giai đoạn 2021 -2023 của huyện Ea Súp đang trình UBND 
tỉnh phê duyệt

 - Điện, nước, giao thông: chưa 
được đầu tư. 

 - Đường đất hiện trạng do người 
dân tự mở (rộng 2m-4m) để tiện 

cho việc đi lại trong quá trình 
canh tác. Tiếp giáp là tuyến 

đường chính từ tỉnh lộ 1 đi trung 
đoàn 19, nền đường cấp phối, lộ 

giới 30m (lòng đường 7m)

3.2

105
Khu xử lý
chất thải rắn huyện Ea 
Súp

Thôn 6 xã 
Cư Mlan, 

huyện Ea Súp
7.5 50

Đất quy hoạch
 bãi rác

Đất đang làm `bãi 
xử lý rác thải của 

huyện
Lò đốt rác quy mô liên xã

Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 06/9/2013 của UBND 
huyện; Công văn số 8244/UBND-NN&MT ngày 18/10/2017 

của UBND tỉnh Đắk Lắk về thực hiện Công văn số 
627/VPĐP-NV ngày 29/9/2017 của Văn phòng ĐPNTMTW; 
Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được đưa vào trong 

quy hoạch giai đoạn 2021 -2023 của huyện Ea Súp đang trình 
UBND tỉnh phê duyệt

 - Điện, nước, giao thông: chưa 
được đầu tư. 

 - Đường đất hiện trạng do người 
dân tự mở (rộng 2m-4m). Khu 
vực này nằm cạnh Quốc lộ 29, 

cách ngã 3 Chư Ma lanh khoảng 
2,35 km

1

106
Chợ Trung tâm
huyện

xã Dray 
Bhăng, huyện 

Cư Kuin 
4.91 18

Chợ hạng 3, dự kiến quy mô 3 
tầng

Quyết định 2536/QĐ-UBND ngày 03/11/2013 của UBND 
tỉnh. 

Chưa

107 Chợ Trung Hoà
Đô thị Trung 

Hoà,huyện Cư 
Kuin

2.04 15
đất do nhà nước quản 

lý 
Chợ hạng 3, dự kiến quy mô 3 

tầng
Quyết định 4177/QĐ-UBND ngày 29/11/2014 của UBND 

tỉnh. 
Chưa

108 Chợ Buôn Kram
xã Ea Tiêu, 

huyện Cư Kuin
0.5

đất do nhà nước quản 
lý 

Chợ hạng 3,  dự kiến quy mô 1 
tầng

Chưa

109 Chợ 19/8
xã Ea Tiêu, 

huyện Cư Kuin
0.74

đất do nhà nước quản 
lý 

Chợ hạng 3, dự kiến quy mô 2 
tầng

Quyết định 1149/QĐ-UBND ngày 24/05/2018 của UBND tỉnh Chưa

110 Chợ Việt Đức 4
xã Ea Ning, 

huyện Cư Kuin
3

đất do nhà nước quản 
lý 0,75ha

Chợ hạng 3

111 Chợ An Bình
xã Ea Hu, 

huyện
Cư Kuin

3
đất do nhà nước quản 

lý 1,72ha
Chợ hạng 3

112
Trung tâm thương
mại, siêu thị

Thửa 197& 
198, tờ bản 

đồ 18, Tổ 12, 
thị trấn 
M'Đrắk

0.313 120
Chi cục Thuế huyện 
cũ và phòng TTVH 

huyện cũ

Nhà cấp III, 02 
tầng, hiện nay 
không sử dụng

Theo đề xuất quy mô của 
Nhà đầu tư

Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của 
UBND tỉnh (quy hoạch đất chợ); đã đưa vào điều chỉnh 

quy hoạch Trung tâm thị trấn năm 2020, định hướng 
đến năm 2030 (đang chờ UBND tỉnh phê duyệt

Quyết định số 2956/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của 
UBND tỉnh phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch 

chung thị trấn trung tâm huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk 
đến năm 2030

Hệ thống giao thông, điện 
nước đảm bảo cho thực hiện 

dự án
Không

HUYỆN M'DRẮK: 04 dự án

   HUYỆN CƯ KUIN: 06 dự án
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STT Tên dự án Địa điểm
 Diện tích 

(ha) 

 Dự kiến 
Tổng vốn 
đầu tư (tỷ 

đồng) 

 Nguồn gốc đất 
 Hiện trạng sử 

dụng đất
Dự kiến Quy mô đầu tư

Các quyết định phê duyệt quy hoạch: sử dụng đất, nông 
thôn mới, ngành, xây dựng…

Điều kiện CS hạ tầng (Điện, 
nước, đường giao thông…)

Kinh phí 
BTGPMB (Ước 
tính - tỷ đồng)

113
Khu du lịch sinh 
thái Dray K'Nao

Xã Krông 
Jing, huyện 

M'Đrắk
247.409 100

Công ty lâm nghiệm
M'Đrắk quản lý

Nhà nghỉ, nhà 
hàng, khu vui 
chơi, giải trí

Hạ tầng du lịch và các dịch 
vụ

Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của 
UBND tỉnh (quy hoạch đất di tích, danh lam)

Quyết định số 2615/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của 
UBND tỉnh phê duyệt Đề án bảo tồn và phát huy giá trị 
di tích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, gđ 2021 - 2025, định 

hướng đến năm 2030
Quyết định số 2054/QĐ-UBND ngày 20/6/2011 của 

UBND huyện M'Đrắk về việc phê duyệt Quy hoạch chi 
tiết xây dựng TL1/500 khu du lịch sinh thái Dray K'Nao, 

huyện M'Đrắk

Hệ thống giao thông, điện 
nước đảm bảo cho thực hiện 

dự án
Không

114 Công viên 1-6

Thửa đất 
298,tờ bản đồ 
32, Tổ 06, thị 
trấn M'Đrắk

5 5
Đất UBND

huyện quản lý
Đất trống

Theo đề xuất
quy mô của Nhà đầu tư

Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của 
UBND tỉnh (quy hoạch đất cây xanh, thể dục thể thao)
Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của 

UBND tỉnh và Quyết định số 36110/QĐ-UBND ngày 
03/12/2019 điều chỉnh nội dung tại điểm b,c Khoản 5 

Điều 1 Quyết định số 2165/QĐ-UBND 
Quyết định số 2956/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của 
UBND tỉnh về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy 

hoạch chung thị trấn trung tâm huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk 
Lắk đến năm 2030

Hệ thống giao 
thông, điện nước đảm bảo cho 

thực hiện dự án
Không

115
Trung tâm thể dục 
thể thao huyện 
M'Đrắk

Thửa 81, tờ 
`bản đồ 16, 
Tổ 05, thị 

trấn M'Đrắk

0.6 15
Đất UBND

huyện quản lý
Đất đang xây 

dựng nhà thi đấu
Theo đề xuất

quy mô của Nhà đầu tư

Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của 
UBND tỉnh (quy hoạch đất thể dục thể thao)

Quyết định số 3447a/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của 
UBND huyện M'Đrắk về việc phê duyệt Đồ án Quy 

hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm thể dục, 
thể thao huyện M'Đrắk

Hệ thống giao 
thông, điện nước đảm bảo cho 

thực hiện dự án
Không

116
Khu Liên hợp Thể 
dục thể thao vùng 
Tây Nguyên

750

117
Khu du lịch sinh thái 
Hồ Yang Réh

Thôn 2, xã 
Yang Réh, 
Tiểu khu 

1184a

101 50

Người dân đang sản 
xuất nông nghiệp 
(trồng cây ngắn 

ngày)

Đất do Nhà nước 
quản lý 

Hạ tầng du lịch và các dịch 
vụ

 - Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 31/12/2019 của 
HĐND huyện thông qua đề án phát triển du lịch huyện 

Krông Bông. 
- Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của 

UBND tỉnh Đăk Lăk v/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020. 

 - Số 2638/QĐ-UBND ngày 22/11/2012 của UBND 
huyện về QH Nông thôn mới xã Yang Reh. 

Hệ thống giao thông, điện 
nước đảm bảo cho thực hiện 

dự án
5 tỷ đồng

118 Khu du lịch Đá Voi Xã Yang Reh 5 20
Đất người dân đang 
trồng cây hàng năm 

và cây trồng rừng

Đất do Nhà nước 
quản lý 

Đầu tư du lịch sinh thái và 
các dịch vụ

 - Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 31/12/2019 của 
HĐND huyện thông qua đề án phát triển du lịch huyện 

Krông Bông. 
- Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của 

UBND tỉnh Đăk Lăk v/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020. 

 - Số 2638/QĐ-UBND ngày 22/11/2012 của UBND 
huyện về QH Nông thôn mới xã Yang Reh. 

Hệ thống giao thông, điện 
nước đảm bảo cho thực hiện 

dự án
3 tỷ đồng

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: 01 dự án

       HUYỆN KRÔNG BÔNG: 13 dự án
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STT Tên dự án Địa điểm
 Diện tích 

(ha) 

 Dự kiến 
Tổng vốn 
đầu tư (tỷ 

đồng) 

 Nguồn gốc đất 
 Hiện trạng sử 

dụng đất
Dự kiến Quy mô đầu tư

Các quyết định phê duyệt quy hoạch: sử dụng đất, nông 
thôn mới, ngành, xây dựng…

Điều kiện CS hạ tầng (Điện, 
nước, đường giao thông…)

Kinh phí 
BTGPMB (Ước 
tính - tỷ đồng)

119
Du lịch sinh thái 
Vườn Quốc gia Chư 
Yang Sin

Thị trấn 
Krông Kmar, 
thuộc Vườn 
Quốc gia Cư 

Yang Sin, 
nằm trên 

thượng nguồn 
thác Krông 

Kmar

35.0 50 Đất rừng tự nhiên
Đất do Nhà nước 

quản lý
Đầu tư du lịch sinh thái và 

dịch vụ

 - Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 31/12/2019 của 
HĐND huyện thông qua đề án phát triển du lịch huyện 

Krông Bông. 
- Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của 

UBND tỉnh Đăk Lăk v/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020.

Hệ thống giao thông, điện 
nước đảm bảo cho thực hiện 

dự án
0,5 tỷ đồng

120
Khu du lịch Suối 
Thanh Niên

Tổ dân phố 4, 
Thị trấn 

Krông Kmar, 
huyện Krông 
Bông, Đăk 

Lăk 

10 30

Đất rừng tự nhiên 
và một phần 02 bên 
dòng suối là đất sản 

xuất do nhân dân 
sản xuất.

Đất tự nhiên do 
nhà nước quản lý.

Đầu tư du lịch sinh thái và 
các dịch vụ

 - Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 31/12/2019 của 
HĐND huyện thông qua đề án phát triển du lịch huyện 

Krông Bông. 
 - Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của 

UBND tỉnh Đăk Lăk v/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020.

 - Vị trí đề xuất kêu gọi đầu tư đã được bổ sung vào Quy 
hoạch chung xây dụng thị trấn Krông Kmar giai đoạn 
2021-2025, định hướng đến năm 2030 và QH sử dụng 

đất huyện Krông Bông giai đoạn 2021-2030, định 
hướng đ  ến 2045. 

Hệ thống giao thông, điện 
nước đảm bảo cho thực hiện 

dự án
5 tỷ đồng

121

Khu du lịch sinh thái 
thác Đăk Tuôr và 
khu di tích lịch sử 
hang đá Đăk Tuôr.

 Xã Cư Pui, 
huyện Krông 

Bông, tỉnh 
Đăk Lăk

60 30 Đất rừng tự nhiên
Đất do Nhà nước 

quản lý 
Đầu tư tham quan di tích 
lịch sử và du lịch sinh thái

 - Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 31/12/2019 của 
HĐND huyện thông qua đề án phát triển du lịch huyện 

Krông Bông; 
 - Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của 

UBND tỉnh Đăk Lăk v/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020.

 - Vị trí đề xuất kêu gọi đầu tư đã được bổ sung vào Quy 
hoạch Nông thôn mới xã Cư Pui giai đoạn 2021-2025, 
định hướng đến năm 2030 và QH sử dụng đất huyện 
Krông Bông giai đoạn 2021-2030, định hướng đến 

 2045. 

Hệ thống giao thông, điện 
nước đảm bảo cho thực hiện 

dự án
2 tỷ đồng

122
Khu du lịch Thác 
buôn H'Ngô

Buôn Ngô A, 
xã Hòa Phong 

-Tiểu khu 
1169-1180.

60 20 Đất rừng tự nhiên
Đất do Nhà nước 

quản lý 
Đầu tư du lịch sinh thái và 

các dịch vụ

 - Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 31/12/2019 của 
HĐND huyện thông qua đề án phát triển du lịch huyện 

Krông Bông. 
- Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của 

UBND tỉnh Đăk Lăk v/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020. 

  - Vị trí đề xuất kêu gọi đầu tư đã được bổ sung vào 
Quy hoạch Nông thôn mới xã Cư Pui giai đoạn 2021-
2025, định hướng đến năm 2030 và QH sử dụng đất 
huyện Krông Bông giai đoạn 2021-2030, định hướng 

đến 2045. 

Hệ thống giao thông, điện 
nước đảm bảo cho thực hiện 

dự án
2 tỷ đồng

123
Du lịch sinh thái, 
phong thủy, tâm linh 
hồ Ea Rớt

Hồ Ea Rớt, xã 
Cư Pui huyện 
Krông Bông

40 100
Đất lâm nghiệp giao 
cơ quan Nhà nước 

quản lý

Đất do Nhà nước 
quản lý 

Du lịch sinh thái, phong 
thủy, tâm linh

Hệ thống giao thông thuận lợi Chưa xác định

14



STT Tên dự án Địa điểm
 Diện tích 

(ha) 

 Dự kiến 
Tổng vốn 
đầu tư (tỷ 

đồng) 

 Nguồn gốc đất 
 Hiện trạng sử 

dụng đất
Dự kiến Quy mô đầu tư

Các quyết định phê duyệt quy hoạch: sử dụng đất, nông 
thôn mới, ngành, xây dựng…

Điều kiện CS hạ tầng (Điện, 
nước, đường giao thông…)

Kinh phí 
BTGPMB (Ước 
tính - tỷ đồng)

124
Dự án Du lịch sinh 
thái kết hợp du lịch 
trãi nghiệm

Hồ An ninh 
thuộc xã Hòa 

Lễ và xã 
Khuê Ngọc 
Điền, huyện 
Krông Bông

56
Đất Nhà nước và 

các hộ dân quản lý 
sử dụng

Du lịch sinh thái, kết hợp 
trãi nghiệm

Hệ thống giao thông thuận lợi Chưa xác định

125
Dự án trồng trọt ứng 
dụng công nghệ cao

 Xã Dang 
Kang, huyện 
Krông Bông, 
tỉnh Đăk Lăk

53 200 Đất lâm nghiệp
Đất do Nhà nước 

quản lý 

Các sản phẩm nông nghiệp 
có chất lượng, đảm bảo tiêu 

chuẩn ATVSTP

 - Vị trí đề xuất kêu gọi đầu tư đã được bổ sung vào Quy 
hoạch Nông thôn mới xã Cư Pui giai đoạn 2021-2025, 
định hướng đến năm 2030 và QH sử dụng đất huyện 
Krông Bông giai đoạn 2021-2030, định hướng đến 

 2045. 

Hệ thống giao thông, điện 
nước đảm bảo cho thực hiện 

dự án
Không có

126

Dự án đầu tư chăn 
nuôi lợn, bò chất 
lượng cao gắn với 
chế biến

Xã Hòa 
Phong, xã Cư 

Kty, huyện 
Krông Bông

376.12 800
Các hộ gia đình và 

cá nhân sử dụng

Đất trồng cây 
hàng năm và cây 

lâu năm

Vị trí đề xuất dự án đã được bổ sung vào Quy hoạch 
Nông thôn mới xã Cư Pui giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030 và QH sử dụng đất huyện Krông 
Bông giai đoạn 2021-2030, định hướng đ  ến 2045. 

Hệ thống giao thông, điện 
nước đảm bảo cho thực hiện 

dự án

Thỏa thuận với 
người dân

127

Dự án phát triển lâm 
nghiệp gắn với trồng 
cây dược liệu dưới 
tán rừng 

Các xã: Ea 
Trul, Khuê 
Ngọc Điền, 

Hòa Lễ, Hòa 
Phong, Cư 

Pui, Cư 
Đrăm, Yang 
Mao, huyện 
Krông Bông

30,342 300 Đất lâm nghiệp Đất lâm nghiệp

 Vị trí đề xuất kêu gọi đầu tư đã được bổ sung vào Quy 
hoạch Nông thôn mới xã Cư Pui giai đoạn 2021-2025, 
định hướng đến năm 2030 và QH sử dụng đất huyện 
Krông Bông giai đoạn 2021-2030, định hướng đến 

 2045. 

Liên kết với 
người dân thực 

hiện 

128

Dự án xây dựng Nhà 
máy chế biến Dứa 
tươi và vườn ươm 
giống dứa cấy mô 

xã Cư Đrăm, 
huyện Krông 

Bông
15 250

Các hộ gia đình và 
cá nhân sử dụng

Đất trồng cây 
hàng năm và cây 

lâu năm

Vị trí đề xuất kêu gọi đầu tư đã được bổ sung vào Quy 
hoạch Nông thôn mới xã Cư Pui giai đoạn 2021-2025, 
định hướng đến năm 2030 và QH sử dụng đất huyện 
Krông Bông giai đoạn 2021-2030, định hướng đến 

 2045. 

Giao thông thuận lợi Thỏa thuận 

129
Nhà máy chế biến 
thức ăn chăn nuôi

xã Yang Reh 10 200
Các hộ gia đình và 

cá nhân sử dụng

Các hộ gia đình 
và cá nhân sử 

dụng
Giao thông thuận lợi Thỏa thuận 

130
Khu giết mổ gia súc, 
gia cầm tập trung 
huyện Ea H'Leo

Thị trấn Ea 
Drăng và xã 

Diê Yang, Ea 
Khăl, Ea Nam

2 10

Đất SXNN do hộ 
gia đình quản lý, sử 
dụng và đất huyện, 
xã quản lý

Trồng cây hằng 
năm và cây lâu 
năm

2
Đã cập nhật, trình phê duyệt tại Quy hoạch sử dụng đất 

giai đoạn 2021-2030 của huyện Ea H'Leo 
Đầy đủ thuận lợi 2

131 Dự án đầu tư vùng 
SX NN UDCNC

Xã EaSol: 
288 ha; Xã 

EaRal : 166 ha
454 460

Đất SXNN do Cty 
Cao su Ea H’Leo 
đang QL & SD

Trồng cao su 15.000-20.000 tấn/năm Đầy đủ thuận lợi Không

       HUYỆN EA HLEO: 37 dự án

15



STT Tên dự án Địa điểm
 Diện tích 

(ha) 

 Dự kiến 
Tổng vốn 
đầu tư (tỷ 

đồng) 

 Nguồn gốc đất 
 Hiện trạng sử 

dụng đất
Dự kiến Quy mô đầu tư

Các quyết định phê duyệt quy hoạch: sử dụng đất, nông 
thôn mới, ngành, xây dựng…

Điều kiện CS hạ tầng (Điện, 
nước, đường giao thông…)

Kinh phí 
BTGPMB (Ước 
tính - tỷ đồng)

132

Dự án phát triển sản
xuất liên kết theo
chuỗi giá trị, gắn sản
xuất với tiêu thụ sản
phẩm cây Macca

7 xã, thị trấn 
của huyện 
trong qui 

hoạch trồng 
cây Macca

3.000-
5.000 

150

Đất SXNN do hộ 
gia đình quản lý, sử 
dụng và Đất lâm 
nghiệp UBND xã, 
cộng đồng, nhóm 
hộ Q.lý

Trồng cây hằng 
năm và cây lâu 
năm

8.000-10.000 tấn/năm Đầy đủ thuận lợi Không

133

Dự án phát triển sản
xuất liên kết theo
chuỗi giá trị, gắn sản
xuất với tiêu thụ sản
phẩm Cà phê

12 xã, thị trấn 
của huyện

15.000  
20.000 

150
Đất SXNN do hộ 
gia đình quản lý, sử 
dụng 

Trồng cây cà phê 50.000-60.000 tấn/năm Đầy đủ thuận lợi Không

134

Dự án phát triển sản
xuất liên kết theo
chuỗi giá trị, gắn sản
xuất với tiêu thụ sản
phẩm Hồ tiêu

12 xã, thị trấn 
của huyện

5.000-
6.000 

150
Đất SXNN do hộ 
gia đình quản lý, sử 
dụng 

Trồng cây Hồ tiêu 5.000 tấn/năm Đầy đủ thuận lợi Không

135

Dự án phát triển sản
xuất liên kết theo
chuỗi giá trị, gắn sản
xuất với tiêu thụ sản
phẩm cây ăn quả

12 xã, thị trấn 
của huyện

2.000- 
3.000

100
Đất SXNN do hộ 
gia đình quản lý, sử 
dụng 

Đang trồng cây 
ăn trái các loại

40.000-50.000 tấn/năm Đầy đủ thuận lợi Không

136

Dự án phát triển sản
xuất liên kết theo
chuỗi giá trị, gắn sản
xuất với tiêu thụ sản
phẩm cây dược liệu

03 xã: EaTir, 
EaH’Leo, 

EaSol.
1,000 50

Đất SXNN do hộ 
gia đình quản lý, sử 
dụng 

2.000 tấn/năm Đầy đủ thuận lợi Không

137

Dự án trồng rừng, 
khoanh nuôi, bảo vệ 
rừng theo mô hình 
nông, lâm kết hợp, 
có 30% diện tích 
rừng trồng được cấp 
chứng chỉ 
VFSC/FSC/…

Tại 04 xã: Ea 
H'Leo, Ea 

Sol, Ea Hiao, 
Ea Tir 

5.000-
10.000 

300

Đất lâm nghiệp 
UBND xã, cộng 
đồng, nhóm hộ 
quản lý

Đất có cây gỗ tái 
sinh, cây bụi, 
thảm cỏ và trồng 
cây NN

50.000 – 100.000 tấn gỗ/năm Đầy đủ thuận lợi Không

138

Đầu tư nhà máy chế 
biến gỗ - sản xuất đồ 
nội, ngoại thất cao 
cấp từ gỗ rừng trồng 

Tại cum CN 
phía Bắc 
huyện Ea 

H’Leo

3-5 300
Đất quy hoạch cho 
cụm công nghiệp

Đất lâm nghiệp 
do UBND xã 
quản lý

10.000 m3 SP/năm
Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của 
UBND tỉnh Đắk Lắk v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết 

1/2000 Khu trung tâm phía Bắc huyện Ea H'Leo
Đầy đủ thuận lợi 20

139

Dự án phát triển khu 
chăn nuôi gia súc, 
gia cầm công nghệ 
cao sản xuất giống 
và thịt thương phẩm 

Tại xã Ea 
H’Leo

50 150
Đất lâm nghiệp do 
UBND xã quản lý

Đất có cây bụi, 
thảm cỏ và cây 
NN

30.000-50.000 con/năm
Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của 
UBND tỉnh Đắk Lắk v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết 

1/2000 Khu trung tâm phía Bắc huyện Ea H'Leo
Đầy đủ thuận lợi 100
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STT Tên dự án Địa điểm
 Diện tích 

(ha) 

 Dự kiến 
Tổng vốn 
đầu tư (tỷ 

đồng) 

 Nguồn gốc đất 
 Hiện trạng sử 

dụng đất
Dự kiến Quy mô đầu tư

Các quyết định phê duyệt quy hoạch: sử dụng đất, nông 
thôn mới, ngành, xây dựng…

Điều kiện CS hạ tầng (Điện, 
nước, đường giao thông…)

Kinh phí 
BTGPMB (Ước 
tính - tỷ đồng)

140

Đầu tư nuôi trồng 
thủy sản (cá các loại, 
trai lấy ngọc) hồ 
chứa

Tại hồ chứa 
Ea H'Leo1, xã 

EaH’Leo
20 20

Do Cty quản lý 
công trình thủy lợi 
Đắk Lắk Q.lý

D. tích mặt nước 
200 ha

500 tấn/năm Đầy đủ thuận lợi

141
Đầu tư nhà máy chế 
biến sâu, tinh chế Cà 
phê 

Tại Cụm CN 
Ea Ral

2 50
Đất quy hoạch cụm 
công nghiệp do 
huyện quản lý

Đất trống và đất 
trồng cây nông 
nghiệp

10.000-20.000 tấn SP/năm
Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của 

UBND tỉnh Đắk Lắk về quy hoạch chi tiết 1/500 cụm 
công nghiệp Ea Ral

Đầy đủ thuận lợi

142
Đầu tư nhà máy chế 
biến sâu, tinh chế 
Hồ tiêu

Tại Cụm CN 
Ea Ral

2 50
Đất quy hoạch cụm 
công nghiệp do 
huyện quản lý

Đất trống và đất 
trồng cây nông 
nghiệp

8.000-10.000 tấn SP/năm
Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của 

UBND tỉnh Đắk Lắk về quy hoạch chi tiết 1/500 cụm 
công nghiệp Ea Ral

Đầy đủ thuận lợi 4

143
Đầu tư nhà máy chế 
biến sâu, tinh chế 
Điều

Tại cụm công 
nghiệp phía 

Bắc huyện Ea 
H’Leo

2 50
Đất quy hoạch cụm 
công nghiệp do 
huyện quản lý

Đất trống và đất 
trồng cây nông 
nghiệp

8.000-10.000 tấn SP/năm
Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của 
UBND tỉnh Đắk Lắk v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết 

1/2000 Khu trung tâm phía Bắc huyện Ea H'Leo
Đầy đủ thuận lợi 4

144

Đầu tư nhà máy chế 
biến dược liệu, chiết 
xuất, tinh chế tinh 
dầu dược liệu 

Tại cụm CN 
EaRal và cụm 
CN phía Bắc 

huyện Ea 
H’Leo

2 50
Đất quy hoạch cụm 
công nghiệp do 
huyện quản lý

Đất trống và đất 
trồng cây nông 
nghiệp

10.000-20.000 tấn SP/năm
Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của 

UBND tỉnh Đắk Lắk về quy hoạch chi tiết 1/500 cụm 
công nghiệp Ea Ral

Đầy đủ thuận lợi 6

145

Đầu tư nhà máy chế 
biến các sản phẩm 
đông lạnh, đóng hộp 
xuất khẩu từ trái cây 
(Bơ, Sầu riêng, Mít, 
Xoài ...)

Tại cụm CN 
EaRal và cụm 
CN phía Bắc 

huyện Ea 
H’Leo

3 50
Đất quy hoạch cụm 
công nghiệp do 
huyện quản lý

Đất trống và đất 
trồng cây nông 
nghiệp

10.000-20.000 tấn SP/năm
Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của 

UBND tỉnh Đắk Lắk về quy hoạch chi tiết 1/500 cụm 
công nghiệp Ea Ral

Đầy đủ thuận lợi 6

146

Đầu tư nhà máy chế 
biến các loại nước 
uống đóng chai, 
đóng hộp xuất khẩu 
từ trái cây (Chanh 
dây, dứa, quả cây có 
múi  ...)

Tại cụm CN 
EaRal và cụm 
CN phía Bắc 

huyện Ea 
H’Leo

3 50
Đất quy hoạch cụm 
công nghiệp do 
huyện quản lý

Đất trống và đất 
trồng cây nông 
nghiệp

10.000-20.000 tấn SP/năm
Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của 

UBND tỉnh Đắk Lắk về quy hoạch chi tiết 1/500 cụm 
công nghiệp Ea Ral

Đầy đủ thuận lợi 20

147 Nhà máy chế biến 
hương liệu 

Tại cụm CN 
EaRal

2 50
Đất quy hoạch cụm 
công nghiệp do 
huyện quản lý

Đã xây dựng 
tường rào, kho; 
Có cây trồng do 
huyện quản lý

2 ha
Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của 

UBND tỉnh Đắk Lắk về quy hoạch chi tiết 1/500 cụm 
công nghiệp Ea Ral

Đầy đủ thuận lợi 0

148

Đầu tư kho lạnh bảo 
quản các loại nông 
sản  thực phẩm, rau 
quả, trái cây và hệ 
thống logicstis trung 
chuyển nông sản, 
sản phẩm nông sản.

Tại cụm công 
nghiệp phía 

Bắc huyện Ea 
H’Leo

5 50
Đất quy hoạch cụm 
công nghiệp do 
huyện quản lý

Đất trống và đất 
trồng cây nông 
nghiệp

20.000-50.000 tấn SP/năm
Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của 
UBND tỉnh Đắk Lắk v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết 

1/2000 Khu trung tâm phía Bắc huyện Ea H'Leo
Đầy đủ thuận lợi 10
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STT Tên dự án Địa điểm
 Diện tích 

(ha) 

 Dự kiến 
Tổng vốn 
đầu tư (tỷ 

đồng) 

 Nguồn gốc đất 
 Hiện trạng sử 

dụng đất
Dự kiến Quy mô đầu tư

Các quyết định phê duyệt quy hoạch: sử dụng đất, nông 
thôn mới, ngành, xây dựng…

Điều kiện CS hạ tầng (Điện, 
nước, đường giao thông…)

Kinh phí 
BTGPMB (Ước 
tính - tỷ đồng)

149
Đầu tư nhà máy chế 
biến thực phẩm xuất 
khẩu 

Tại cụm công 
nghiệp phía 

Bắc huyện Ea 
H’Leo

5 50
Đất quy hoạch cụm 
công nghiệp do 
huyện quản lý

Đất trống và đất 
trồng cây nông 
nghiệp

10.000-20.000 tấn SP/năm
Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của 
UBND tỉnh Đắk Lắk v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết 

1/2000 Khu trung tâm phía Bắc huyện Ea H'Leo
Đầy đủ thuận lợi 10

150
Nhà máy sản xuất 
thức ăn gia súc, gia 
cầm 

Tại cụm công 
nghiệp phía 

Bắc huyện Ea 
H’Leo

5 150
Đất quy hoạch cụm 
công nghiệp do 
huyện quản lý

Đất trống và đất 
trồng cây nông 
nghiệp

30.000-50.000 tấn SP/năm
Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của 
UBND tỉnh Đắk Lắk v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết 

1/2000 Khu trung tâm phía Bắc huyện Ea H'Leo
Đầy đủ thuận lợi 4

151
Hạ tầng khu trung 
tâm phía bắc huyện 
Ea H'Leo

Xã Ea H'Leo 500 500
Đất quy hoạch do 
huyện quản lý

Đất trồng cây lâu 
năm và hoa màu

500
Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của 
UBND tỉnh Đắk Lắk v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết 

1/2000 Khu trung tâm phía Bắc huyện Ea H'Leo

Chưa được đầu tư cơ sở hạ 
tầng

50

152

Đầu tư hạ tầng, điểm 
dân cư nông thôn 
thôn 2, Ea Khal 
(Khu vực trường 
THPT Võ Văn Kiệt)

Xã Ea Khal 30.79 450  
Đất công ty cao su 

quản lý
Đất trồng cao su 30.79

QĐ số 2671/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của UBND 
huyện về việc phê duyệt QH chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm 

dân cư nông thôn, Thôn 2, xã Ea Khal, huyện Ea H'Leo 
(Khu vực gần trường THPT Võ Văn Kiệt)

Chưa được đầu tư cơ sở hạ 
tầng

10

153

Đầu tư hạ tầng khu 
Đầu tư hạ tầng quy 
hoạch chi tiết tỷ lệ 
1/500 khu dân cư đô 
thị, trung tâm hành 
chính, văn hóa, thể 
dục, thể thao, thị 
trấn Ea Drăng, 
huyện Ea H'Leo

TT Ea Drăng 46 690 
Đất công ty cao su 

quản lý

Đất trồng cao su; 
trồng cà phê và 

hoa màu
46

QĐ số 2256/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 cảu UBND 
tỉnh Đắk Lak, về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 Khu dân cư đô thị, trung tâm hành chính, văn 
hóa, thể dục, thể thao, thị trấn Ea Drăng

Chưa được đầu tư cơ sở hạ 
tầng

20

154

Hạ tầng khu dân cư 
Trung tâm xã Cư A 
Mung, huyện Ea 
H'Leo

Xã Cư A 
Mung

30 38

Đất SXNN do hộ 
gia đình quản lý, sử 
dụng và Đất huyện, 
xã quản lý

Đất trồng cao su; 
trồng cà phê và 

hoa màu
30

Quyết định số 4044/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của 
UBND huyện, về phê duyệt quy hoạch chi tiết điểm dân 

cư nông thôn trung tâm xã Cư A Mung

Đã có cơ sở hạ tầng, chưa 
được đầu tư hạ tầng đồng bộ 

theo quy hoạch
20

155
Hạ tầng khu dân cư 
Trung tâm xã Ea Tir, 
huyện Ea H'Leo

Xã Ea Tir 30 38

Đất SXNN do hộ 
gia đình quản lý, sử 
dụng và Đất huyện, 
xã quản lý

Đất trồng cao su; 
trồng cà phê và 

hoa màu
30

Quyết định số 4399/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của 
UBND huyện, về phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch 

chi tiết điểm dân cư nông thôn trung tâm xã Ea Tir

Đã có cơ sở hạ tầng, chưa 
được đầu tư hạ tầng đồng bộ 

theo quy hoạch
20

156
Hạ tầng cụm công 
nghiệp Ea Ral, 
huyện Ea H'Leo

Thị trấn Ea 
Drăng, huyện 

Ea H’Leo
33 30

Đất quy hoạch cụm 
công nghiệp do 
huyện quản lý

Vật kiến trúc, 
cây trồng

33
Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của 

UBND tỉnh Đắk Lắk về quy hoạch chi tiết 1/500 cụm 
công nghiệp Ea Ral

Đã có cơ sở hạ tầng, chưa 
được đầu tư hạ tầng đồng bộ 

theo quy hoạch
10

157
Đầu tư chợ vùng 
nông thôn trung tâm 
xã Cư A Mung

Xã Cư Amung 0.6 10 Nhà nước quản lý Nhà nước quản lý 0.6
Quyết định số 4044/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của 
UBND huyện, về phê duyệt chi tiết điểm dân cư nông 

thôn trung tâm xã Cư A Mung

158 Đầu tư chợ Cư Ktây, 
xã Ea Khăl

Xã Ea Khăl 0.68 10 Nhà nước quản lý Nhà nước quản lý 0.5

Quyết định số 3684/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của 
UBND tỉnh Đắk Lắk,về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh 
quy hoạch chung xây dựng xã Ea Khăl, huyện Ea H'Leo, 

tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030

159
Đầu tư chợ vùng 
nông thôn trung tâm 
xã Dlie Yang

Xã Dliê Yang 0.56 10
Nhà nước quản lý 
và người dân đang 

sử dụng
Nhà nước quản lý 0.56

Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của 
UBND tỉnh Đắk Lắk, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất
2

160
Đầu tư chợ vùng 
nông thôn trung tâm 
xã Cư Mốt

Xã Cư Mốt 1.05 10
người dân đang sử 

dụng
Nhà nước quản lý 1.05

Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của 
UBND tỉnh Đắk Lắk, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất
3
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STT Tên dự án Địa điểm
 Diện tích 

(ha) 

 Dự kiến 
Tổng vốn 
đầu tư (tỷ 

đồng) 

 Nguồn gốc đất 
 Hiện trạng sử 

dụng đất
Dự kiến Quy mô đầu tư

Các quyết định phê duyệt quy hoạch: sử dụng đất, nông 
thôn mới, ngành, xây dựng…

Điều kiện CS hạ tầng (Điện, 
nước, đường giao thông…)

Kinh phí 
BTGPMB (Ước 
tính - tỷ đồng)
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Đầu tư chợ vùng 
nông thôn trung tâm 
phía Nam xã Ea 
H'Leo

Xã Ea H'Leo 0.5 10
người dân đang sử 

dụng
Nhà nước quản lý 0.5

Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của 
UBND tỉnh Đắk Lắk, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất
2
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Khu xử lý rác thải 
tập trung huyện Ea 
H'Leo

Xã Ea Khăl 6 80
3ha Nhà nước quản 
lý; 3ha người dân 
quản lý, sử dụng

Đất bãi rác và 
đất sản xuất 
nông nghiệp

6

Quyết định số 3219/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 của 
UBND huyện Ea H'Leo, phê duyệt quy hoạch chi tiết 

xây dựng tỷ lệ 1/500 Bãi rác thị trấn Ea Drăng, huyện Ea 
H'Leo

Đã có đường giao thông 7
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Đầu tư xây dựng 
khu nhà nghỉ dưỡng, 
gắn với du lịch sinh 
thái nghỉ dưỡng bên 
cạnh quần thể Thủy 
tùng, hồ nước

Tại xã Ea Ral, 
huyện Ea 

H’Leo
50-80 800

Đất NN do UBND 
xã và các hộ gia 
đình quản lý

Đang trồng 
Thông, cây nông 
nghiệp các loại

500

Quyết định số 1174/QĐ-UBND, ngày 07/6/2013 của 
UBND huyện Ea H'Leo, về việc phê duyệt Đồ án quy 

hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Ea Ral, huyện 
Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011-2015 và định 

hướng đến năm 2020;

Đầy đủ thuận lợi 100
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Đầu tư xây dựng 
khu nhà nghỉ dưỡng, 
du lịch sinh thái kết 
nối chuỗi du lịch 
nghỉ dưỡng Hồ sinh 
thái thị trấn Ea Drăng

Thị trấn Ea 
Drăng, huyện 

Ea H’Leo
50-80 800

Đất NN do UBND 
xã và các hộ gia 
đình quản lý

D.tích mặt nước 
27 ha. Đất các hộ 
đang trồng cây 
nông nghiệp

500

Quyết định số 3687/QĐ-UBND, ngày 13/12/2016 của 
UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt điều chỉnh quy 
hoạch chung thị trấn Ea D răng, huyện Ea H'Leo, tỉnh 

Đắk Lắk đến năm 2030

Đầy đủ thuận lợi 100
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Đầu tư xây dựng 
khu nhà nghỉ dưỡng, 
du lịch sinh thái kết 
nối chuỗi du lịch 
nghỉ dưỡng tại Hồ 
Ea H'Leo1

Tại xã Ea 
H'Leo, huyện 

EaH’Leo
80-100 800

Mặt nước, đất NN 
quanh hồ  do doanh 
nghiệp và hộ gia 
đình quản  lý

D.tích mặt nước 
220 ha. Đất các 
hộ đang trồng 
cây nông nghiệp

500
Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của 

UBND tỉnh Đắk Lắk, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 
sử dụng đất

Đầy đủ thuận lợi 150
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Đầu tư xây dựng 
khu nghỉ dưỡng, du 
lịch sinh thái nông 
trại (Stay Home), kết 
hợp thưởng thức văn 
hóa Tây Nguyên - 
Tây Bắc

Tại xã Diê 
Yang, huyện 

Ea H’Leo
50 50

Mặt nước, đất NN 
quanh hồ  do doanh 
nghiệp và hộ gia 
đình quản  lý

Người dân đang 
sinh hoạt và sản 
xuất nông nghiệp

300

Quyết định số 3683/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của 
UBND huyện Ea H'Leo về việc phê duyệt đồ án điều 

chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Dli ê Yang, huyện 
Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030

Đầy đủ thuận lợi
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