
Số Quyết định
Ngày ban 

hành
Diện tích

(m²)
Số Quyết định

Ngày ban 
hành

36/QĐ-UBND 11/3/2020 92.763,1 163/QĐ-UBND 24/1/2022 22,80

1334/QĐ-UBND 15/7/2021 6.058,7 164/QĐ-UBND 24/1/2022 6,43

2

Dự án đầu tư khu dân cư 

khóm 9 bờ Bắc Sông 

Đốc do Công ty TNHH 

Xây dựng Quang Tiền 

làm chủ đầu tư

Khóm 9, thị trấn 

Sông Đốc, huyện 

Trần Văn Thời

161/QĐ-UBND 25/1/2021 116.837,7  2762/QĐ-UBND 08/12/2021 10,57

Công ty Cổ phần Thẩm định - Giám định Cửu 

Long (thành phố Cần Thơ) tư vấn thực hiện xác 

định giá đất. Về chi phí đầu tư hạ tầng đối với Dự 

án do chủ đầu tư lập đến ngày 03/6/2021 hoàn 

thành (theo Công văn số 1452/SXD-QHĐT ngày 

03/06/2021 của Sở Xây dựng). Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã trình Hội đồng thẩm định giá đất 

cụ thể thẩm định 03 lần mới hoàn thành.

3

Dự án đầu tư xây dựng 

nhà ở thương mại An 

Sinh do Công ty CP 

Thương mại Phát triển 

Sài Gòn 268

Khu D, Khu đô 

thị cửa ngõ Đông 

Bắc, phường Tân 

Thành, TP Cà 

Mau

380/QĐ-UBND 02/03/2021 23.049,9

Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Phú 

Khang (Hà Nội) tư vấn thực hiện xác định giá đất. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình Hội đồng 

thẩm định giá đất cụ thể. Tuy nhiên, theo ý kiến 

đóng góp của Thường trực Hội đồng thẩm định, 

đơn vị tư vấn đang hoàn chỉnh Chứng thư định 

giá đất cụ thể.

Dự án Khu dân cư 

phường Tân Xuyên - 

Khu D (phân kỳ 1) do 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

và Phát triển nhà Cà Mau 

làm chủ đầu tư

Phường Tân 

xuyên, thành phố 

Cà Mau

Quá trình thực hiện

1

Quá trình thuê đơn vị tư vấn, Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã mời rất nhiều đơn vị tư vấn tham 

gia. Tuy nhiên, chỉ có Công ty TNHH Tư vấn và 

Thẩm định giá Phú Khang (Hà Nội) tham gia 

thực hiện, nhưng sau đó từ chối không thực hiện, 

nên Sở Tài nguyên và Môi trường phải tổ chức 

thuê Công ty Cổ phần Thẩm định - Giám định 

Cửu Long (thành phố Cần Thơ) thực hiện. Bên 

cạnh đó, về chi phí đầu tư hạ tầng đối với Dự án 

do chủ đầu tư lập đến ngày 28/06/2021 hoàn 

thành (theo Công văn 1739/SXD- QHĐT-HTKT 

ngày 28/06/2021). Sở Tài nguyên và Môi trường 

đã trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể 04 lần 

mới hoàn thành.

Phụ lục I

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ

(Kèm theo Báo cáo số  520  /BC-STNMT ngày  08  tháng 11 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

STT TÊN ĐƠN VỊ
Địa điểm thực 

hiện dự án

Quyết định giao, cho thuê đất
Quyết định phê duyệt giá 

đất cụ thể Thời gian 
thực hiện 

(tháng)



2

Số Quyết định
Ngày ban 

hành
Diện tích

(m²)
Số Quyết định

Ngày ban 
hành

Quá trình thực hiệnSTT TÊN ĐƠN VỊ
Địa điểm thực 

hiện dự án

Quyết định giao, cho thuê đất
Quyết định phê duyệt giá 

đất cụ thể Thời gian 
thực hiện 

(tháng)

4

Dự án Khu đô thị thương 

mại du lịch  Hoàng Tâm 

do Công ty Thương mại 

Địa ốc Hoàng Tâm 

TNHH làm chủ đầu tư

Ấp Bà Điều, xã 

Lý Văn Lâm, TP 

Cà Mau

45/QĐ-UBND 31/3/2020 50.016,4

Công ty Cổ phần Thẩm định - Giám định Cửu 

Long (thành phố Cần Thơ) tư vấn thực hiện xác 

định giá đất. Về chi phí đầu tư hạ tầng đối với Dự 

án do chủ đầu tư lập đến ngày 02/8/2022 hoàn 

thành (được Sở Xây dựng kiểm tra tại Công văn 

số 2333/SXD-QHĐT ngày 22/8/2022). Đã trình 

Hội dồng thẩm định giá đất cụ tỉnh (lần 4). Hiện 

nay, đơn vị tư vấn đang chỉnh sửa hoàn chính 

chứng thư định giá đất theo ý kiến của Thường 

trực Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể

5

Dự án đầu tư Khu dân cư 

Thạnh Phú do Công ty 

TNHH Thiên Tân làm 

chủ đầu tư

Ấp Bà Điều, xã 

Lý Văn Lâm, TP 

Cà Mau

60/QĐ-UBND 25/05/2020 95.726,9

Về chi phí đầu tư hạ tầng do chủ đầu tư lập đến 

ngày 12/04/2021 hoàn thành (theo Công văn số 

916/SXD-QHĐT ngày 12/04/2021 của Sở Xây 

dựng). Bên cạnh đó, việc thuê đơn vị tư vấn thực 

hiện đối với dự án rất khó khăn, Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã liên hệ mời 07 đơn vị tư vấn tham 

gia, nhưng đều bị từ chối. Sau đó, đến ngày 

25/3/2022 mới thuê được Công ty Cổ phần Thẩm 

định - Giám định Cửu Long (thành phố Cần Thơ). 

Đã trình Hội dồng thẩm định giá đất cụ tỉnh (lần 

3). Hiện nay, đơn vị tư vấn đang chỉnh sửa hoàn 

chính chứng thư định giá đất theo ý kiến của 

Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể

6

Dự án Chợ Phường 7 do 

Công ty CP TM DV Cà 

Mau làm chủ đầu tư

Khóm 2, phường 

7, thành phố Cà 

Mau, tỉnh Cà Mau

84/QĐ-UBND 22/7/2020 6.831,0

Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá 

Miền Nam (Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện 

tư vấn xác định giá đất, Sở tài nguyên và Môi 

trườngĐã trình Hội dồng thẩm định giá đất cụ 

tỉnh (lần 2). Hiện nay, đơn vị tư vấn đang chỉnh 

sửa hoàn chính chứng thư định giá đất theo ý kiến 

của Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất cụ 

thể
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Số Quyết định
Ngày ban 

hành
Diện tích

(m²)
Số Quyết định

Ngày ban 
hành

Quá trình thực hiệnSTT TÊN ĐƠN VỊ
Địa điểm thực 

hiện dự án

Quyết định giao, cho thuê đất
Quyết định phê duyệt giá 

đất cụ thể Thời gian 
thực hiện 

(tháng)

226/QĐ-UBND 02/02/2021 58.629,1

267/QĐ-UBND 05/02/2021 8.991,4

2150/QĐ-
UBND

11/10/2021 41.801,4

116/QĐ-UBND 29/10/2020 89.630,7

227/QĐ-UBND 02/02/2021 30.060,9

268/QĐ-UBND 05/02/2021 33.904,6

2151/QĐ-UBND 11/10/2021 25.417,5

9

Dự án đầu tư xây dựng 

nhà ở Khu dân cư phía 

Tây tuyến đường Tạ 

Uyên do Công ty Cổ 

phần Minh Thắng làm 

chủ đầu tư

Khóm 5, Phường 

9, TP. Cà Mau
1771/QĐ-UBND 22/7/2022 94.735,0

Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn Đầu 

tư Miền Tây (tỉnh Kiên Giang) thực hiện tư vấn 

xác định giá đất. Về chi phí đầu tư hạ tầng đối với 

Dự án do chủ đầu tư lập, thẩm định phê duyệt, 

gửi Sở Xây dựng kiểm tra sự phù hợp áp dụng 

định mức đơn giá chưa hoàn thành. Tuy nhiên, 

hiện nay đơn vị tư vấn đã tổ chức chức điều tra, 

xây dựng phương án giá đất cụ thể; sau khi, chi 

phí đầu tư cơ sở hạ tầng được chủ đầu tư cung 

cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ chuyển 

đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể theo quy 

định.

10

Dự án Nhà máy chế biến 

thủy sản Minh Phát do 

Công ty TNHH Chế biến 

Thủy sản Minh Phát

Khu Công nghiệp 

Khánh An, xã 

Khánh An, huyện 

U Minh

1504/QĐ-UBND 09/6/2022 49.478,2

Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn Đầu 

tư Miền Tây (tỉnh Kiên Giang) thực hiện tư vấn 

xác định giá đất. Hiện nay, đơn vị tư vấn tổ chức 

chức phân tích xây dựng phương án giá đất cụ thể

8

 Dự án đầu tư xây dựng 

nhà ở thương mại An 

Sinh II do Công ty CP 

Tập đoàn Đồng Tâm làm 

chủ đầu tư

Khu C3, Khu đô 

thị cửa ngõ Đông 

Bắc, Phường 6 và 

phường Tân 

Thành, TP Cà 

Mau

Ngày 27/9/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường 

trình UBND tỉnh phê duyệt. Đến ngày 

11/10/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công 

văn số 6855/UBND-NNTN giao Sở Tài nguyên 

và Môi trường kiểm tra rà soát ý kiến của Sở Xây 

dựng đối với giá đất cụ thể Dự án đầu tư xây 

dựng nhà ở thương mại An Sinh II. Theo đó, Sở 

Tài nguyên và Môi trường đã có 484/BC-STNMT 

ngày 21/10/2022 về kết quả rà soát diện tích đất 

nhà ở xã hội của Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở 

thương mại An Sinh II

Công ty Cổ phần Thẩm định - Giám định Cửu 

Long (thành phố Cần Thơ) tư vấn thực hiện xác 

định giá đất. Hiện nay, đơn vị tư vấn tổ chức chức 

điều tra, xây dựng phương án giá đất cụ thể

Dự án đầu tư xây dựng 

nhà ở thương mại An 

Sinh III do Công ty CP 

Tập đoàn Đồng Tâm làm 

chủ đầu tư

Khu C3, Khu đô 

thị cửa ngõ Đông 

Bắc,

7



4

Số Quyết định
Ngày ban 

hành
Diện tích

(m²)
Số Quyết định

Ngày ban 
hành

Quá trình thực hiệnSTT TÊN ĐƠN VỊ
Địa điểm thực 

hiện dự án

Quyết định giao, cho thuê đất
Quyết định phê duyệt giá 

đất cụ thể Thời gian 
thực hiện 

(tháng)

11

Dự án Khu dân cư 

Phường Tân Xuyên - 

Khu D (phân kỳ 2) do 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Phát triển nhà Cà Mau 

làm chủ đầu tư

khóm 3, khóm 4 

Phường Tân 

Xuyên

1286/QĐ-UBND 04/5/2022 87.896,4

Công ty Cổ phần Thẩm định - Giám định Cửu 

Long (thành phố Cần Thơ) thực hiện tư vấn xác 

dịnh giá đất. Hiện nay, đơn vị tư vấn tổ chức chức 

điều tra, xây dựng phương án giá đất cụ thể

12

Dự án Phòng khám đa 

khoa TP Cà Mau do Liên 

danh Công ty CP Bệnh 

viện Đại học Y Dược Cà 

Mau và Công ty TNHH 

Thẩm mỹ viện Sao Việt 

làm chủ đầu tư

Khóm 5, Phường 

1, Thành phố Cà 

Mau

1264/QĐ-UBND 28/4/2022 21.285,0

Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn Đầu 

tư Miền Tây (tỉnh Kiên Giang) thực hiện tư vấn 

xác định giá đất. Hiện nay, đơn vị tư vấn tổ chức 

chức phân tích xây dựng phương án giá đất cụ thể

13

Khu tái định cư thuộc 

Dự án Khu đô thị Hành 

chính, Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Cà Mau, 

khóm 5, phường 1, thành 

phố Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau

Khóm 5, Phường 

1, Thành phố Cà 

Mau

389/QĐ-UBND. 03/3/2021 76.762,8

Quá trình thực hiện xác định giá đất cụ thể, 

UBND thành phố Cà Mau đã giao Trung tâm 

Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức thuê đơn vị tư vấn 

xác định giá đất. Tuy nhiên, trong quá trình thực 

hiện có nhiều đơn vị tư vấn từ chối, dẫn đến chưa 

hoàn thành. Do đó, đến ngày 28/9/2022 , Chủ tịch 

UBND tỉnh ban hành Công văn số 6522/UBND-

NNTN giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ 

chức thuê đơn vị tư vấn có chức năng định giá đất 

cụ thể. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã 

tổ chức lựa chọn Công ty Cổ phần Thẩm định giá 

và Tư vấn Đầu tư Miền Tây (tỉnh Kiên Giang) 

thực hiện tư vấn xác định giá đất. Hiện nay, đơn 

vị tư vấn đang hoàn chính Chứng thư định giá đất.
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Số Quyết định
Ngày ban 

hành
Diện tích

(m²)
Số Quyết định

Ngày ban 
hành

Quá trình thực hiệnSTT TÊN ĐƠN VỊ
Địa điểm thực 

hiện dự án

Quyết định giao, cho thuê đất
Quyết định phê duyệt giá 

đất cụ thể Thời gian 
thực hiện 

(tháng)

14

Dự án đầu tư xây 
dựng Khu dân cư 
Đông Bắc - Quãng 
trường Văn hóa 
trung tâm (Khu C) 
do Công ty Cổ phần 
Minh Thắng làm chủ 
đầu tư

Phường 1, 
phường 9, 
thành phố Cà 
Mau

1144/QĐ-
UBND 

17/6/2021 30.431,300

Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn Đầu 

tư Miền Tây (tỉnh Kiên Giang) thực hiện tư vấn 

xác định giá đất. Về chi phí đầu tư hạ tầng đối với 

Dự án do chủ đầu tư lập, thẩm định phê duyệt, 

gửi Sở Xây dựng kiểm tra sự phù hợp áp dụng 

định mức đơn giá chưa hoàn thành. Tuy nhiên, 

hiện nay đơn vị tư vấn đã tổ chức chức điều tra, 

xây dựng phương án giá đất cụ thể; sau khi, chi 

phí đầu tư cơ sở hạ tầng được chủ đầu tư cung 

cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ chuyển 

đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể theo quy 

định.
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