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BÁO CÁO 

Giám sát việc thực hiện đầu tư các dự án có sử dụng đất  

bằng vốn ngoài ngân sách trong các KCN, KKT tỉnh Cà Mau. 

  

Thực hiện Quyết định số 09/QĐ-HĐND ngày 17/10/2022 của Ban Kinh tế 

- Ngân sách HĐND tỉnh Cà Mau thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện đầu tư 

các dự án có sử dụng đất bằng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Cà Mau và 

Kế hoạch số 22/KH-ĐGS ngày 17/10/2022 của Đoàn Giám sát về việc thực hiện 

đầu tư các dự án có sử dụng đất bằng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Cà 

Mau. Ban Quản lý Khu kinh tế đã rà soát các dự án đầu tư trong KCN, KKT và 

báo cáo như sau: 

I. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước  

Tính đến nay, tỉnh Cà Mau có 03 KCN đã thành lập với tổng diện tích 

661,86 ha (gồm KCN Khánh An: 235,86 ha, KCN Hòa Trung: 326 ha, KCN 

Sông Đốc: 100 ha). Trong đó, 01 KCN đang hoạt động là KCN Khánh An, 01 

KCN đã mời gọi được nhà đầu tư hạ tầng là KCN Sông Đốc và 01 KCN đang 

tiếp tục mời gọi đầu tư hạ tầng là KCN Hòa Trung.  

+ KCN Khánh An: Được thành lập tại Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 

16/8/2007; quy hoạch phân khu xây dựng được phê duyệt tại Quyết định số 

1307/QĐ-UBND ngày 08/9/2015, Quyết định số 1001/QĐ-UBND ngày 

22/6/2018, thuộc xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau; quy mô 235,86 ha 

và Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh Cà Mau về 

việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Khánh An, 

huyện U Minh, tỷ lệ 1/2000 với tính chất: Là khu công nghiệp đa ngành, tập trung 

định hướng các ngành nghề hoạt động chính như: Cảng dịch vụ, chế biến nông 

sản, chế biến thủy hải sản, công nghiệp cơ khí, công nghiệp chế biến thức ăn gia 

súc và phân bón; công nghiệp điện tử, dệt may, sản xuất hàng hóa tiêu dùng; công 

nghiệp chế biến các sản phẩm từ lâm nghiệp; công nghiệp hóa lỏng khí tự nhiên, 

công nghiệp sau khí; công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất bao bì, túi 

PA, túi PE; hạt nhựa tái sinh, điện sinh khối, điện khí, CO2 thực phẩm, khí công 

nghiệp. 

+ KCN Hòa Trung: Được thành lập tại Quyết định số 1633/QĐ-UBND 

ngày 21/9/2009; Quy hoạch phân khu xây dựng được phê duyệt tại Quyết định 

số 2135/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 và Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 

25/4/2019, thuộc xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau; quy mô:  

327,13 ha, với tính chất: Là khu công nghiệp tập trung; định hướng các ngành 
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nghề hoạt động chính như: Công nghiệp chế biến thủy sản, dịch vụ và các ngành 

nghề phục vụ nuôi trồng và khai thác thủy hải sản. 

+ KCN Sông Đốc: Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Sông 

Đốc - phía Nam được phê duyệt tại Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 

31/12/2015 thuộc xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; quy mô 

100 ha, với tính chất: Là khu công nghiệp tập trung thuộc hệ thống quy hoạch 

khu công nghiệp tỉnh Cà Mau, định hướng các ngành nghề chính như: chế biến 

thủy hải sản, chế biến nông lâm sản, sửa chữa tàu thuyền, chế biến thức ăn nuôi 

trồng thủy hải sản, sản phẩm đồ gia dụng và đồ mỹ nghệ từ vỏ thủy sản…Hiện 

tại, Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Sông Đốc, phía Nam đã 

được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư. 

Khu kinh tế Năm Căn được Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định 

số 66/2010/QĐ-TTg ngày 27/10/2010 và phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng 

KKT Năm Căn, tỉnh Cà Mau đến năm 2030 tại Quyết định số 2456/QĐ-TTg 

ngày 17/12/2013, với tổng diện tích tự nhiên: 10.801,95 ha được định hướng 

phát triển là Khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, gồm: Công nghiệp - 

Thương mại - Dịch vụ - Nông nghiệp kỹ thuật cao, du lịch sinh thái và các trung 

tâm tiếp vận (Logistics) của tỉnh Cà Mau và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long 

với trọng tâm là ngành thủy sản công nghệ cao; là đầu mối giao thương hàng hải 

quốc tế của tỉnh Cà Mau và vùng đồng bằng sông Cửu Long; là động lực phát 

triển của tiểu vùng ven biển phía Nam của tỉnh Cà Mau; tạo tiền đề để hình 

thành, phát triển đô thị Năm Căn trở thành đô thị loại III; trung tâm dịch vụ du 

lịch sinh thái đặc trưng rừng ngập mặn, điểm trung chuyển kết nối với Khu du 

lịch quốc gia Mũi Cà Mau; trung tâm công nghiệp, thương mại - dịch vụ và nuôi 

trồng, chế biến thủy sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long; là Khu kinh tế 

biển đảo, có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh của vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long và Quốc gia. 

Theo đó, UBND tỉnh Cà Mau đã phê duyệt Kế hoạch xây dựng phát triển 

Khu kinh tế Năm Căn, giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo tại Quyết 

định số 65/QĐ-UBND ngày 16/01/2015. Về quy hoạch và đầu tư xây dựng: tổ 

chức lập quy hoạch các khu chức năng của Khu kinh tế để làm cơ sở mời gọi các 

nhà đầu tư; lập và triển khai quy hoạch xây dựng khu tái định cư để ổn định đời 

sống dân cư; xây dựng kết cấu hạ tầng đấu nối giữa đường Hồ Chí Minh, đường 

trục chính Khu kinh tế, khu phi thuế quan và các hạ tầng khu đô thị Năm Căn 

đảm bảo đồng bộ, tạo khả năng liên kết, khai thác lợi thế giữa các khu chức 

năng và khu đô thị một cách hợp lý. Tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng khu phi thuế quan để tạo quỹ đất sạch đủ điều kiện mời gọi đầu 

tư xây dựng. Về giao thông: Ưu tiên khai thác hiệu quả tuyến đường Hồ Chí 

Minh đoạn qua huyện Năm Căn, tuyến đường trục chính Khu kinh tế, xây dựng 

mới tuyến Đầm Dơi – Năm Căn, đường trục Bắc – Nam của Khu kinh tế. Xây 

dựng đấu nối đường trục chính, đường trục Bắc – Nam Khu kinh tế với hệ thống 

giao thông Khu đô thị Năm Căn để khai thác đồng bộ, liên hoàn các khu chức 

năng trong khu kinh tế. Trước mắt, đầu tư xây dựng cầu qua sông Cái Nai để 
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đấu nối khu hành chính huyện Năm Căn với đường Hồ Chí Minh và đường trục 

Khu kinh tế. 

* Ngoài ra, đã tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt các quy hoạch phân khu 

xây dựng và chi tiết xây dựng cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế 

Năm Căn do Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện để thu hút, mời gọi nhà đầu tư, 

gồm: Quy hoạch phân khu xây dựng Khu phi thuế quan, quy mô 800 ha được 

phê duyệt tại Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 22/8/2017; Quy hoạch phân 

khu xây dựng Khu dịch vụ - dân cư Năm Căn, quy mô 91,43 ha được phê duyệt 

tại Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 và Chủ tịch UBND tỉnh Cà 

Mau điều chỉnh quy hoạch phân khu khu dịch vụ dân cư Năm Căn, huyện Năm 

Căn, tỉnh Cà Mau, tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 2210/QĐ-UBND ngày 

13/12/2019;  Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị Hàm Rồng, quy mô 123 

ha được phê duyệt tại Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 30/10/2020; Quy 

hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị Đất Mới, quy mô 55 ha được phê duyệt tại 

Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 30/10/2020; Quy hoạch chi tiết xây dựng 

Khu tái định cư Khu kinh tế Năm Căn, quy mô 28,76 ha được phê duyệt tại 

Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 20/9/2018. 

Hiện nay, Ban Quản lý Khu kinh tế đã hoàn thiện hồ sơ Nhiệm vụ điều chỉnh 

quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn đến năm 2040 theo thông báo 

thẩm định của Bộ Xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Bộ Xây 

dựng thẩm định, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Nhìn chung, công tác thu hút đầu tư hàng năm không đều đặn, giai đoạn 

2019 - 2022 thu hút 17 dự án, vốn đăng ký 5.859 tỷ đồng; trung bình mỗi năm từ 

03 - 05 dự án và gần 1.500 tỷ đồng/năm, chủ yếu là các dự án: Nhà máy sản xuất 

bao bì, đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến gỗ, Nhà máy điện gỗ Khánh An, Dự án 

nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Khánh An, đầu tư xây dựng Nhà máy chế 

biến thủy sản, Nhà máy sản xuất thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, nguyên liệu 

thức ăn chăn nuôi, thủy sản từ phụ phẩm thủy sản, đầu tư xây dựng và kinh doanh 

kết cấu hạ tầng KCN Sông Đốc phía Nam,... Lũy kế đến nay, trong các KCN, 

KKT có tổng số 49 dự án được cấp phép đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đăng 

ký là 20.198,71 tỷ đồng (gồm 02 dự án FDI, vốn đăng ký 1.885,6 tỷ đồng, tương 

đương 82 triệu USD; 01 dự án hạ tầng 538,6 tỷ đồng), trong đó: 29 dự án đã đi 

vào hoạt động và 20 dự án đang chuẩn bị đầu tư, chưa hoạt động.    

(Đính kèm Danh mục các dự án thuộc diện chấp thuận nhà đầu tư và Danh 

mục các dự án nhà đầu tư đang tiếp cận từ ngày 01/01/2019 đến ngày 

30/9/2022). 

II. Quy trình, thủ tục, chính sách thực hiện các dự án 

1. Việc tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư dự án và xác định nhà đầu tư 

1.1. Thực trạng các nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội, tiếp cận thông tin, khảo 

sát tình hình, đăng ký đầu tư. Việc công khai thông tin, hướng dẫn, cung cấp 

tài liệu cho nhà đầu tư. 
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Thời gian qua, môi trường đầu tư kinh doanh tại các KCN, KKT tiếp tục 

được cải thiện tạo điều kiện thuận lợi thu hút vốn đầu tư của các nhà đầu tư 

trong và ngoài nước. 

Các KCN, KKT bước đầu đã được tỉnh quan tâm đầu tư để phục vụ mời 

gọi dự án đầu tư sản xuất kinh doanh. Đến nay, trong các KCN của tỉnh thì 

KCN Khánh An đã đầu tư đường giao thông trục chính, cổng chào, trồng cây 

xanh, hệ thống thoát nước mưa đường N1, hàng rào toàn khu công nghiệp; đã 

ban hành giá thuê đất KCN Khánh; ban hành mức thu tiền sử dụng hạ tầng. Hiện 

nay Trung tâm Phát triển hạ tầng đang tiến hành thu tiền sử dụng hạ tầng theo kế 

hoạch đã duyệt; bước đầu đạt kết quả khả quan để có nguồn vốn cân đối thực 

hiện duy tu các hạng mục đã đầu tư tại KCN Khánh An; Đối với các công trình 

hạ tầng khác trong KCN Khánh An do doanh nghiệp chuyên ngành đầu tư gồm 

điện do Điện lực, nước do Công ty CP nước và môi trường Khánh An; thông tin 

liên lạc, viễn thông do Viễn thông Cà Mau đầu tư, cung cấp cơ bản đáp ứng cho 

các nhà đầu tư. Về Khu kinh tế Năm Căn: Thời gian qua ưu tiên khai thác hiệu 

quả tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Năm Căn, tuyến đường trục 

chính Khu kinh tế, đường trục Bắc - Nam của Khu kinh tế. Xây dựng đấu nối 

đường trục chính, đường trục Bắc - Nam Khu kinh tế với hệ thống giao thông 

Khu đô thị Năm Căn để khai thác đồng bộ, liên hoàn các khu chức năng trong 

khu kinh tế. Trước mắt, đầu tư xây dựng cầu qua sông Cái Nai để đấu nối khu 

hành chính huyện Năm Căn với đường Hồ Chí Minh và đường trục Khu kinh tế. 

Đến nay, Ban Quản lý Khu kinh tế đã hoàn thiện hồ sơ Nhiệm vụ điều chỉnh quy 

hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn đến năm 2040 theo thông báo thẩm 

định của Bộ Xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Bộ Xây dựng 

thẩm định, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Bên cạnh đó, hàng năm Ban Quản lý phát hành tài liệu xúc tiến mời gọi 

đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư đến các đối tượng là nhà đầu tư tiềm năng trong 

và ngoài nước, thông qua các cơ quan thương vụ tại các Đại Sứ quán của Việt 

Nam ở nước ngoài, cơ quan thương vụ nước ngoài tại Việt Nam, qua các hội 

thảo, hội nghị, thông qua phương tiện truyền thông đại chúng. Chủ yếu thông tin 

tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của đơn vị và qua các hình thức thông 

tin qua mạng điện tử kết quả thu hút đầu tư hàng năm, cụ thể như sau:  

Trong giai đoạn 2019 - 2022, Ban Quản lý tổ chức và đón tiếp và làm 

việc với 200 đoàn (lượt) nhà đầu tư trong và ngoài nước tập trung là các 

quốc gia: Hàn quốc, Nhật Bản, Anh và các nhà đầu tư trong nước. Bước đầu 

đã đạt một số kết quả đáng khích lệ như: Công ty Cổ phần tập đoàn Wealth 

Power Việt Nam, Công ty TNHH Đầu tư KCN Thiên Phúc, UBND của Nam 

miền Trung Group và Tuần Châu Group, Công ty Cổ phần sản xuất điện 

B.Grimm Power (Thái Lan), Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam (Thái 

Lan), Công ty TNHH Gallant Ocean Việt Nam (Đài Loan - Trung Quốc), Công 

ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông, Công ty Yat Fung 

International Holdings Limited, Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài 

Gòn, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Toàn Lộc, Công ty TNHH Phúc Hoàng 

Nguyên, Công ty Cổ phần Dầu khí Hồng Hà, Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, 
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Công ty Hùng Phước E&C, Công ty TNHH Nông nghiệp Việt Cam, Công ty Cổ 

phần Tập đoàn Hạ tầng QT Đông Dương (IDI GROUP), Công ty Cổ phần 

STCM, nhà đầu tư Trung Quốc; Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương 

mại Plastic Tân Phú, ....đến các KCN, KKT tìm hiểu cơ hội đầu tư, theo nguyên 

tắc: khoa học, nhiệt tình, chu đáo, đúng qui định của pháp luật. Nâng cao hiệu 

quả hoạt động hỗ trợ của các cơ quan Nhà nước đối với nhà đầu tư; rút ngắn thời 

gian về các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư. Có nhiều nhà đầu tư quan tâm 

tìm hiểu cơ hội đầu tư vào KCN Khánh An trong đó có dự án quy mô lớn... 

trong khi quỹ đất sạch của KCN hiện hữu còn rất ít nên không đáp ứng nhu cầu 

các nhà đầu tư, nhất là các dự án có quy mô lớn dự định đầu tư vào KCN Khánh 

An hiện nay không đáp ứng được; đồng thời một số nhà đầu tư hạ tầng KCN tìm 

hiểu đề xuất để kinh doanh cho thuê hạ tầng, phục vụ sản xuất kinh doanh và 

đang có nhu cầu thuê đất rất cao. Tuy nhiên, đa số nhà đầu tư chỉ dừng lại ở 

bước tìm hiểu đầu tư chưa mạnh dạn triển khai thực hiện dự án. 

1.2. Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định hình thức lựa 

chọn nhà đầu tư. Các quy định, văn bản được ban hành và hướng dẫn áp 

dụng tại địa phương. 

a) Các quy định, văn bản được ban hành và hướng dẫn áp dụng tại địa 

phương: 

- Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư; 

- Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về 

quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế 

- Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của UBND tỉnh Cà 

Mau về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau; 

- Thông tư số 12/2020/TTLT-BKHĐT ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/ 06/ 2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về 

quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. 

b) Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định hình thức lựa 

chọn nhà đầu tư: được thực hiện theo quy định pháp luật chuyên ngành (đầu tư, 

quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường ....) và đã được công bố quy trình, trình tự 

các bước thực hiện dự án và thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Ban Quản lý Khu kinh tế được UBND tỉnh phê duyệt, tiếp nhận tại Trung tâm giải 

quyết thủ tục hành chính tỉnh. 



6 

 

(Đính kèm Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư năm theo Luật Đầu tư 2014 

và Luật Đầu tư 2020.) 

Theo đó, trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, Ban Quản lý giới thiệu địa 

điểm, cung cấp thông tin quy hoạch cho nhà đầu tư khảo sát, tìm hiểu làm cơ sở đề 

xuất dự án đầu tư; sau khi nhà đầu tư được cấp phép theo quy định của pháp luật 

đầu tư; Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư liên quan về quy hoạch, 

thuê đất, môi trường, xây dựng để tiến hành thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng theo 

tiến độ đăng ký. Sau khi đầu tư hoàn thiện hạ tầng KCN sẽ cho các nhà đầu tư thứ 

cấp thuê lại đất để sản xuất, kinh doanh. 

1.3. Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong quy trình lựa 

chọn nhà đầu tư không qua đấu thầu, đấu giá, cấp đăng ký, điều chỉnh, thu 

hồi giấy chứng nhận đầu tư (kèm số liệu trong kỳ báo cáo):  

Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong quy trình lựa chọn nhà đầu 

tư không qua đấu thầu, đấu giá được thực hiện theo quy định Luật Đầu tư 2014 và 

2020 và đã được công bố quy trình, trình tự các bước thực hiện dự án và thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế được UBND 

tỉnh phê duyệt, tiếp nhận tại Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Trong đó 

từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/9/2022: cấp mới 17 dự án, điều chỉnh: 26 lượt, thu 

hồi 06 dự án. 

(Đính kèm Danh mục dự án cấp mới, Danh mục các dự án điều chỉnh và 

Danh mục các Dự án đã thu hồi trong KCN, KKT tỉnh Cà Mau từ ngày 01/01/2019 

đến ngày 30/9/2022).  

2. Việc thực hiện các thủ tục để đầu tư  

- Các văn bản quy định, hướng dẫn có liên quan và tóm tắt quy trình, thủ 

tục, các bước trong quá trình thực hiện thủ tục để đầu tư: 

+ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh 

tế tỉnh Cà Mau. 

+ Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ và phê duyệt Quy trình 

thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt 

Nam thuộc phạm vi chức năng của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau. 

+ Quy trình tiếp nhận dự án đầu tư vào các KCN, KKT tỉnh Cà Mau (Đính 

kèm Quyết định số 34/QĐ-BQL ngày 27/4/2018). 

+ Quy trình tiếp nhận dự án đầu tư vào các KCN, KKT tỉnh Cà Mau (Đính 

kèm Quyết định số 105/QĐ-BQL ngày 31/8/2020). 

- Những bất cập, khó khăn phát sinh khi thực hiện; thời gian thực hiện các 

bước trong quy trình, thủ tục; sự phối hợp của các đơn vị có liên quan trong quá 

trình thực hiện: Không 
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- Các văn bản quy định, các chính sách cụ thể đang được áp dụng để hỗ trợ, 

thu hút doanh nghiệp đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh: 

* Theo Luật Đầu tư năm 2014: 

Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư  

a) Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:  

- Cơ sở pháp lý của ưu đãi:  

+ Điều 15 và Điều 16 Luật Đầu tư năm 2014. 

+ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản 

pháp luật có liên quan. 

+ Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi: Khi nhà đầu tư đáp ứng các điều 

kiện và thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật về thuế thu 

nhập doanh nghiệp. 

b) Ưu đãi về thuế nhập khẩu:  

- Cơ sở pháp lý của ưu đãi:  

+ Điều 15 và Điều 16 Luật Đầu tư năm 2014. 

+ Nghị định số 134/2016/CĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu và các 

văn bản luật có liên quan. 

Dự án được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản 

cố định phục vụ sản xuất của dự án ưu đãi đầu tư. 

+ Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi: Khi nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện 

và thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật về thuế nhập khẩu. 

c) Ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất: 

- Cơ sở pháp lý của ưu đãi:  

+ Điều 15 và Điều 16 Luật Đầu tư năm 2014. 

+ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền 

thuê đất, thuê mặt nước và các văn bản pháp luật có liên quan. 

Dự án được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định. 

+ Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi: Khi nhà đầu tư đáp ứng các điều 

kiện và thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và 

các văn bản pháp luật về thuế. 

d) Các hình thức hỗ trợ đầu tư: 

Dự án được áp dụng đầy đủ các hình thức hỗ trợ đầu tư thực hiện theo quy 

định tại Điều 19 Luật Đầu tư năm 2014. 

* Theo Luật Đầu tư năm 2020: 

a) Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:  

- Cơ sở pháp lý của ưu đãi:  
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+ Điều 15 và Điều 16 Luật Đầu tư năm 2020. 

+ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy 

định thu nhập được miễn thuế; Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 

của Bộ Tài chính 

+ Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi: Khi nhà đầu tư đáp ứng các điều 

kiện và thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật về thuế thu 

nhập doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp tự xác định ưu đãi theo quy định nêu trên. 

b) Ưu đãi về thuế nhập khẩu:  

- Cơ sở pháp lý của ưu đãi:  

+ Điều 15 và Điều 16 Luật Đầu tư năm 2020 và Điều 19 Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

+ Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Nghị định 

18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016  

+ Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi: Khi nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện 

và thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật về thuế nhập khẩu. 

c) Ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất: 

- Cơ sở pháp lý của ưu đãi:  

+ Điều 15 và Điều 16 Luật Đầu tư năm 2020. 

+ Thực hiện theo quy định văn bản quy phạm pháp luật về đất đai.  

+ Doanh nghiệp chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất sau khi 

làm các thủ tục để được miễn, giảm theo quy định.  

d) Các hình thức hỗ trợ đầu tư: Thực hiện theo quy định tại Điều 18 Luật 

Đầu tư năm 2020. 

4. Tình hình, kết quả thực hiện đối với một số nội dung sau: 

- Việc thực hiện công tác đánh giá năng lực nhà đầu tư đảm bảo sát với thực 

tế: Nhìn chung việc đánh giá cơ bản đầy đủ theo quy định pháp luật và thời điểm 

thẩm định, tuy nhiên một số dự án sau khi triển khai gặp khó khăn nhất là ảnh 

hưởng chung của dịch bệnh Covid-19 nên tiến độ triên khai dự án bị ảnh hưởng.  

- Công tác phối hợp giữa các ngành chức năng có liên quan và công tác hỗ 

trợ, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị đối với doanh nghiệp trong quá trình triển 

khai thực hiện: Thực hiện tốt theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 

30/6/2016 của UBND tỉnh Cà Mau về Quy chế phối hợp làm việc giữa Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 
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nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan khác để thực hiện các nhiệm vụ và 

quyền hạn được giao theo cơ chế một cửa trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

- Kết quả giao đất, cho thuê đất (qua hình thức đấu giá và không đấu giá). 

Không phát sinh mà thẩm quyền thực hiện do Sở Tài nguyên và môi trường 

tham mưu UBND tỉnh. 

- Kết quả bồi thường, hỗ trơ, tái định cư (trình tự, thủ tục; thời gian, thực 

hiện kế hoạch giải phóng mặt bằng): Không có chức năng thực hiện, chủ yếu là 

tham gia phối hợp với địa phương. 

5. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai xây dựng và 

quản lý dự án: 

+ Quản lý tiến độ thực hiện dự án: Định kỳ nhắc nhở, giám sát các dự án 

đầu tư. 

+ Việc xử lý tạm ngừng và chấm dứt hoạt động của dự án: Theo quy định 

Luật Đầu tư đã thực hiện quy trình thu hồi, chấm dứt 06 dự án (tính từ ngày 

01/01/2019 đến ngày 30/9/2022). 

+ Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Theo quy định Luật Đầu tư, sau 

khi thu hồi dự án đầu tư sẽ thông báo thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

+ Thu hồi đất đối với trường hợp vi phạm về đất đai: Sau khi dự án bị thu 

hồi đất, Ban sẽ thu hồi dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư 

2014; khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư 2020 Đối với các trường hợp sai phạm sẽ 

kiểm tra và đề xuất Sở Tài Nguyên và Môi trường thực hiện quy trình thanh tra, 

thu hồi đất. 

III. Nhận xét, đánh giá 

- Đánh giá chung việc thực hiện các quy trình, thủ tục theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao về quy trình, về hồ sơ, tiến độ, thời gian thực hiện trong 

thời gian qua: Đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư và chức năng 

nhiệm vụ được giao. 

- Những bất cập, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân: 

+ Những hạn chế, khó khăn của kết cấu hạ tầng Khu kinh tế, các Khu công 

nghiệp của tỉnh Cà Mau: Việc quy hoạch, xây dựng và thu hút đầu tư hạ tầng KKT, 

KCN đã qua trong điều kiện cơ sở hạ tầng còn yếu kém, chưa đồng bộ, chi phí và 

suất đầu tư thuộc vào loại cao nhất cả nước; KKT, các KCN đều ở địa bàn có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nên rất khó trong thu hút đầu tư hạ tầng do 

hiệu quả đầu tư của dự án không cao; từ đó, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đấu nối trong 

và ngoài hàng rào còn chưa đồng bộ; công trình hạ tầng tiện ích xã hội, nhà máy xử 

lý nước thải tập trung do thiếu vốn chưa được đầu tư và đặc biệt nguồn vốn tạo quỹ 

đất sạch chưa có nên khó khăn trong công tác thu hút đầu tư; 

+ Chất lượng quy hoạch KKT, các KCN chưa đáp ứng được trong dài hạn 

do tình hình kinh tế - xã hội biến động phải điều chỉnh cho phù hợp; 
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+ Việc huy động vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KKT, các KCN còn 

khó khăn, nhu cầu đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của các KKT, các 

KCN rất lớn và còn phụ thuộc nhiều vào nguồn Ngân sách Trung ương hỗ trợ có 

mục tiêu để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội. KKT chưa huy 

động được các nguồn vốn khác như trái phiếu chính phủ, ODA,... Các hình thức 

hợp tác công tư (PPP) chưa được phát huy. Trong thời điểm hiện nay, doanh 

nghiệp gặp khó khăn trong việc vay vốn, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên 

tiến độ thực hiện các dự án đầu tư chậm; một số dự án không đáp ứng được tiến 

độ như đã đăng ký đầu tư, nhất là đối với các dự án có tổng mức đầu tư lớn; 

+ Một số quy định của pháp luật chưa đồng bộ, hay sửa đổi. Nhất là các 

quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường... gây khó khăn 

trong việc triển khai, thực hiện; 

+ Nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng KKT, các KCN của Trung ương 

và địa phương còn hạn chế; 

+ Hiện nay, các dự án đầu tư tại các KCN, KKT đều hưởng những chính 

sách ưu đãi chung của cả nước nên chưa đủ sức thu hút các nhà đầu tư tìm năng. 

IV. Đề xuất, kiến nghị 

Đề xuất, kiến nghị giải pháp để tháo gỡ, khắc phục những tồn tại, khó khăn, 

hạn chế, vướng mắc trong thời gian tới:  

- Đề xuất  sớm hoàn thành phê duyệt quy hoạch sử dụng đất các huyện, trong 

đó có KCN, KKT để thuận lợi trong quá trình thẩm định đề xuất các dự án. 

- Đề xuất sớm hoàn thành điều chỉnh quy hoạch xây dựng phân khu KCN 

Hòa Trung, các quy hoạch Phân khu của Khu kinh tế Năm Căn (nhất là các phân 

khu khu Lâm viên và đô thị phía Tây Cầu Cái Nai của KKT Năm Căn)  để sớm 

mời gọi đầu tư. 

- Về công tác GPMB: đề xuất tập trung chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ 

GPMB KCN Sông Đốc phía Nam, KCN Hòa Trung nhằm tạo quỹ đất sạch để 

triển khai thực hiện và mời gọi đầu tư. 

- Đề xuất kiến nghị đầu tư tuyến đường giao thông N5 KCN Khánh An để 

tạo điều kiện kết nối giao thông cho các dự án quy mô lớn của chuỗi dự án thủy 

sản của Tập đoàn thủy sản Minh Phú , Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam 

(Thái Lan).  

- Đối với một số dự án có liên quan giải quyết tồn đọng (Nhà máy đóng tàu 

Năm Căn, Cảng Năm Căn, các dự án KCN Khánh An của Công ty Cổ phần Sài 

Gòn – Cà Mau), Ban Quản lý Khu kinh tế đã có báo cáo và đề xuất xử lý dứt 

điểm các tồn đọng tại Báo cáo số 161/BC-BQL ngày 18/10/2022. 

- Đối với dự án điện sinh khối tại KCN Khánh An, đề xuất cấp thẩm quyền 

xem xét sớm trả lời Nhà đầu tư có được triển khai tiếp để đầu tư theo báo cáo số 

103/BC-BQL ngày 24/6/2022. 
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Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo đến Đoàn giám sát việc thực hiện đầu tư 

các dự án có sử dụng đất bằng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

xem xét, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Cà Mau; 

- UBND tỉnh Cà Mau (báo cáo); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng chuyên môn,  

- Trung tâm PTHT KKT; 

- Lưu: VT, ĐTDN. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

Hứa Minh Hữu 
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