
TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ TỈNH CÀ MAU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /CTCMA-HKDCN
V/v báo cáo theo Kế hoạch số 

22/KH-ĐGS ngày 17/10/2022 của 
Đoàn giám sát.

Cà  Mau, ngày       tháng     năm 

          
   Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau

(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).

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐND ngày 17/10/2022 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Cà Mau về việc 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. 

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-ĐGS ngày 17/10/2022 của Đoàn giám sát 
về việc 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. Cục Thuế tỉnh Cà Mau báo cáo như sau:

1. Về trình tự, thủ tục xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất, thuê 
đất
          Căn cứ Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 
22/06/2016 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ 
sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính 
về đất đai của người sử dụng đất và thực hiện Quyết định số 52/2018/QĐ-
UBND ngày 18/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành 
quy chế phối hợp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (gọi tắt TTHC) về đất 
đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau:

          - Trong những năm qua, đặc biệt từ khi Luật Đất đai năm 2013 và các văn 
bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành, công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Cà 
Mau đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp. Cục Thuế tỉnh 
Cà Mau tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, giải quyết thủ tục hành 
chính kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, 
khách quan, công khai, minh bạch đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan 
có liên quan.

- Công tác phối hợp đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ giữa các cơ 
quan.

- Chịu trách nhiệm về nội dung, kết quả phối hợp, đảm bảo nội dung và 
yêu cầu, đúng thời gian theo quy định.
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- Phụ thuộc vào tính chất, nội dung công việc cần phối hợp giữa các cơ 
quan, việc ban hành văn bản lấy ý kiến và trả lời bằng văn bản theo đúng thời 
hạn, đúng nội dung theo yêu cầu đặt ra.

2. Tình hình kết quả thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các tổ 
chức, đơn vị được giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án bằng nguồn vốn 
ngoài ngân sách từ 01/01/2019 đến 30/9/2022.

Tổng số tiền sử dụng đất của các tổ chức, đơn vị được giao đất để thực 
hiện dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách từ 01/01/2019 đến 30/9/2022 phải 
nộp là 135.028.494.385 đồng, đã thực hiện nộp đầy đủ vào ngân sách Nhà nước, 
đạt 100% so với số tiền sử dụng đất phải nộp. Tổng số tiền thuê đất của các tổ 
chức, đơn vị được cho thuê đất để thực hiện dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân 
sách từ 01/01/2019 đến 30/9/2022 phải nộp là 163.331.306.343 đồng, số tiền 
miễn giảm 129.593.601.189 đồng, tiền bồi thường giải phóng mặt bằng 
14.377.298.025 đồng, số tiền còn phải nộp là 19.360.407.129 đồng, đã thực hiện 
nộp đầy đủ vào ngân sách Nhà nước, đạt 100% so với số tiền thuê đất phải nộp. 
Cục Thuế báo cáo kết quả thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các tổ chức 
đơn vị phát sinh từ 01/01/2019 đến 30/9/2022 theo biểu kèm theo.

Về tình hình kết quả thu nộp, đa số các Doanh nghiệp thuê đất, sử dụng 
đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau thực hiện nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo 
đúng thông báo nộp tiền của cơ quan thuế. Tuy nhiên, từ năm 2019 đến 2022 do 
tình hình dịch bệnh Covid 19 kéo dài, một số trường hợp các đơn vị có khó khăn 
về tài chính dẫn đến không chủ động trong việc nộp thuế cho nhà nước, Cục 
Thuế cũng đã thực hiện các biện pháp để đôn đốc doanh nghiệp nộp tiền vào 
ngân sách Nhà nước.

3. Đánh giá hiệu quả thực hiện
  Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà 
Mau có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng có hiệu quả, từng bước đi vào nề 
nếp, đúng quy định của pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, 
giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 
Tuy nhiên, một số Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định giao đất, 
cho thuê đất đã được Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai Quyết định giao 
đất, cho thuê đất như: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm (Dự án Đầu tư nhà 
ở Thương mại An Sinh II và Dự án Đầu tư nhà ở Thương mại An Sinh III); 
Công ty TNHH Thiên Tân (Dự án Đầu tư khu dân cư Thạnh Phú)…chưa được 
Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển thông tin đến cơ quan thuế để xác định 
nghĩa vụ tài chính về đất đai. Do đó, việc ban hành thông báo nộp và quản lý thu 
chưa kịp thời vào Ngân sách Nhà nước.   

4. Một số giải pháp trong công tác quản lý, khai thác nguồn thu có 
liên quan đến đất đai:

4.1 Thuận lợi
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Công tác thuế qua các năm luôn được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của các 
cấp Ủy đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, Bộ Tài chính và 
Tổng cục Thuế, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể, sự phấn đấu quyết tâm của 
toàn thể cán bộ công chức ngành Thuế, sự nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức 
của các doanh nghiệp, doanh nhân và người nộp thuế đã vượt qua nhiều khó 
khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế do Đảng và Nhà 
nước giao. Cục Thuế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thu, chống 
thất thu ngân sách, tiếp tục cải cách hành chính, tạo thuận lợi hỗ trợ doanh 
nghiệp nhằm ổn định phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế.

Công tác quản lý, sử dụng đất đai có chuyển biến tích cực; việc thực hiện 
các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cơ bản phù hợp với định hướng 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho phát triển 
nhà ở xã hội, phát triển đô thị, nông thôn, phát triển công nghiệp, dịch vụ và kết 
cấu hạ tầng phúc lợi xã hội; việc thanh tra, kiểm tra, giám sát quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất, tình hình quản lý đất đai được các Bộ, ngành Trung ương và 
các cấp chính quyền địa phương quan tâm, thực hiện thường xuyên, kịp thời uốn 
nắn để công tác quản lý, sử dụng đất ngày càng chặt chẽ theo quy định của pháp 
luật về đất đai. Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, 
cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất đã được triển khai thực hiện bảo 
đảm đúng quy định; vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng cơ bản 
được tháo gỡ, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư.

4.2 Khó khăn
- Công tác chỉ đạo, điều hành việc kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện các 

văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các Sở, 
ngành luôn theo dõi sâu sát nhưng vẫn chưa đảm bảo yêu cầu về thời gian. Công 
tác chỉ đạo, điều hành đã được lãnh đạo Sở, ngành tập trung chỉ đạo quyết liệt, 
đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, một số mặt công tác vẫn chưa đáp 
ứng được yêu cầu đặt ra như: Công tác định giá đất cụ thể, công tác phối hợp 
thực hiện thủ tục chứng nhận đầu tư của một số dự án nhà máy điện gió trên 
địa bàn tỉnh; Việc xử lý thông tin về đất đai thiếu tính đồng bộ, số liệu giữa các 
cơ quan, đơn vị chưa được thống nhất, ảnh hưởng đến công tác xác định nghĩa 
vụ tài chính đất đai, tình trạng người sử dụng đất chậm đưa đất vào sử dụng 
nhưng chưa được xử lý kịp thời. 

- Việc theo dõi tiến độ thực hiện dự án, thời hạn sử dụng đất sau khi có 
quyết định giao đất, cho thuê đất mặc dù đã được quan tâm thực hiện nhưng vẫn 
còn hạn chế. Công tác quản lý, sử dụng đất ở một số địa phương trên địa bàn 
tỉnh vẫn chưa chặt chẽ. 

4.3 Kiến nghị
Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường 

phối hợp tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý đất đai để kịp thời phát 
hiện, xử lý theo thẩm quyền và tham mưu cho cấp có thẩm quyền biện pháp 
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ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật. Chỉ đạo các 
Sở, ngành đẩy mạnh cải cách hành chính đảm bảo triển khai có hiệu quả 
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; tập 
trung nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là 
các thủ tục hành chính có liên quan đến đất đai và hoạt động sản xuất kinh 
doanh của người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát 
triển và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của người nộp thuế.

Kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương kiện toàn việc xây dựng, hoàn thiện 
hệ thống pháp luật về đất đai, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, 
xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, 
ổn định, dễ tiếp cận, đảm bảo nhất quán trong pháp luật về đất đai và giữa Luật 
đât đai với Luật đấu thầu, Luật nhà ở, Luật đầu tư, Luật xây dựng, Luật kinh 
doanh bất động sản, Luật Quản lý thuế. Đổi mới nâng cao chất lượng công tác 
xây dựng pháp luật, cải cách trình tự, thủ tục tổ chức thi hành pháp luật theo 
hướng công khai, minh bạch bảo đảm cơ chế phân công, phối hợp, kiểm soát 
giữa các cơ quan, đơn vị trong thi hành pháp luật. Chú trọng và thực hiện đầy đủ 
các hoạt động về theo dõi thi hành pháp luật. 

Cục Thuế tỉnh Cà Mau báo cáo đến Đoàn giám sát được biết./.     

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở TN&MT;
- Lãnh đạo Cục Thuế;
- Lưu: VT, HKDCN (04b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Bé
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