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KẾ HOẠCH 

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 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; Đoàn 

giám sát xây dựng kế hoạch giám sát, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Xem xét, đánh giá tình hình thực hiện các quy định về quy trình, thủ tục, 

chính sách để thực hiện các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tỉnh.  

Qua giám sát, đánh giá, phân tích, làm rõ những mặt đạt được, những mặt 

còn hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Trong đó, 

tâp trung một số nội dung như: Khả năng mời gọi đầu tư; việc tạo điều kiện để nhà 

đầu tư tiếp cận thông tin; việc hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các 

quy trình, thủ tục, hồ sơ để thực hiện dự án; công tác đấu thầu, đấu giá lựa chọn 

nhà đầu tư; định giá đất cụ thể; công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư, giao đất, cho thuê đất; xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất, thuê đất để 

thực hiện dự án; công tác phối hợp giữa các ngành chức năng và doanh nghiệp; 

quản lý tiến độ thực hiện và hoạt động của dự án…. Trên cơ sở đó, đề xuất, kiến 

nghị những giải pháp cụ thể để khắc phục khó khăn, chấn chỉnh những tồn tại, hạn 

chế; kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy trình, thủ tục, chính sách chưa phù hợp; 

nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, góp phần tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong việc đầu tư các dự án địa bàn tỉnh 

trong thời gian tới, từ đó, đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án, nâng cao năng lực 

cạnh tranh và khả năng mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào 

địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

2. Các cơ quan, đơn vị được giám sát báo cáo trung thực, đầy đủ, chính xác 

các nội dung theo yêu cầu của Đoàn giám sát; tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn đến 

giám sát, làm việc. Đoàn giám sát triển khai, thực hiện tốt các yêu cầu, chức năng, 

nhiệm vụ theo Kế hoạch đề ra. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC GIÁM SÁT 

1. Đối tượng giám sát 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;  

- Sở Tài nguyên và Môi trường;  
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- Sở Tài chính; 

- Ban Quản lý Khu Kinh tế; 

- Cục thuế; 

- UBND các huyện, thành phố Cà Mau; 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; 

- Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp. 

2. Nội dung giám sát 

- Việc thực hiện quy trình, thủ tục, chính sách để thực hiện các dự án đầu tư 

bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

- Kết quả mời gọi thực hiện đầu tư; quản lý tiến độ triển khai xây dựng và 

khai thác hoạt động của dự án 

- Mốc thời gian báo cáo: Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/9/2022. 

3. Hình thức giám sát 

- Giám sát trực tiếp và khảo sát thực tế 

Trên cơ sở xem xét báo cáo của các đơn vị được giám sát, Đoàn giám sát 

làm việc trực tiếp với Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Trung tâm Phát triển quỹ đất; Sở Tài chính; Cục thuế; Ban Quản lý Khu kinh tế; 

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp và làm việc với UBND một số 

huyện, thành phố; tổ chức khảo sát thực tế một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

Ngoài ra, Đoàn giám sát tổ chức làm việc, trao đổi, lắng nghe ý kiến của 

một số nhà đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh (bằng các hình thức thích hợp). 

- Giám sát gián tiếp  

Đoàn giám sát thông qua xem xét báo cáo và tổng hợp thông tin có liên 

quan đối với các đơn vị còn lại. Trường hợp cần thiết, để nắm thêm thông tin 

Đoàn sẽ cử thành viên đến làm việc, trao đổi trực tiếp với các đơn vị. 

III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM GIÁM SÁT 

Thời gian dự kiến vào khoảng đầu tháng 11/2022, thành phần, lịch làm việc 

và khảo sát cụ thể, Đoàn giám sát sẽ có thông báo sau. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành viên Đoàn giám sát có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc làm 

việc của Đoàn; chủ động nghiên cứu báo cáo, tài liệu có liên quan đến nội dung 

giám sát để có ý kiến tại buổi làm việc và đóng góp cho báo cáo kết quả giám sát 

của Đoàn.  

Các ngày giám sát tại các huyện, đại biểu tập trung tại trụ sở Văn phòng 

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, khởi hành lúc 06 giờ (phương tiện đi chung do Văn 

phòng bố trí, trường hợp thành viên đi riêng phải báo trước với Đoàn). Các ngày 

giám sát, làm việc tại thành phố Cà Mau đại biểu tự lực phương tiện. 

2. Các cơ quan, đơn vị được giám sát xây dựng báo cáo theo nội dung đề 

cuơng gợi ý, có thể bổ sung thêm các nội dung khác mà đề cương chưa nêu (nếu 

cần thiết), gửi về Đoàn giám sát qua Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, số 
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288, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, trước ngày 03 tháng 

11 năm 2022. Bố trí địa điểm, thành phần dự làm việc và cung cấp tài liệu có liên 

quan đến nội dung giám sát khi Đoàn đến làm việc, giải trình các vấn đề Đoàn 

giám sát quan tâm. 

3. Các tài liệu liên quan đến chuyên đề giám sát được đăng tải trên Trang 

Thông tin điện tử HĐND tỉnh, địa chỉ: hdnd.camau.gov.vn. Trong quá trình thực 

hiện Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị có vấn đề cần trao đổi với Đoàn giám sát 

xin liên hệ chuyên viên Trần Thị Hồng Nhung, Phòng Công tác HĐND, số điện 

thoại 0918.933.930. 

4. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chuẩn bị kinh phí và bố trí 

phương tiện phục vụ Đoàn giám sát theo quy định. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 

cá nhân có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách 

nhiệm đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động giám sát, tạo điều kiện tổ chức thực 

hiện hoạt động giám sát đạt yêu cầu, đúng luật định. Trong quá trình thực hiện, 

căn cứ vào yêu cầu và tình hình thực tế, Trưởng Đoàn giám sát có thể điều chỉnh 

kế hoạch và thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan để phối hợp 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như mục II; 

- TT. HĐND tỉnh;  

- UBND tỉnh; 

- PCT Dương Huỳnh Khải; 

- Thành viên Đoàn giám sát; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Phòng: HC-TC-QT, CT.HĐND;  

- Lưu: VT, Hn. 

TM. ĐOÀN GIÁM SÁT 

TRƯỞNG ĐOÀN  

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

  Vũ Hồng Như Yến 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

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 

 (Kèm theo Kế hoạch số      /KH-ĐGS ngày       /10/2022 của Đoàn giám sát) 

 

Để phục vụ tốt nội dung chuyên đề giám sát, đề nghị các cơ quan, đơn vị 

được giám sát báo cáo bằng văn bản chính thức cho 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, Theo cứ chức năng, nhiệm vụ được giao các cơ quan, đơn vị xây dựng báo 

cáo, với những nội dung như sau:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tổng hợp số 

liệu, đánh giá tình hình tổ chức, triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ 

quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

- UBND các huyện, thành phố Cà Mau báo cáo kết quả việc tổ chức, triển 

khai, thực hiện thuộc chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý của địa phương. 

- Các đơn vị còn lại báo cáo kết quả việc tổ chức triển khai, thực hiện theo 

chức năng, nhiệm vụ quản lý của ngành. 

- Mốc thời gian báo cáo từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/9/2022, với 

những gợi ý quan tâm như sau: 

I. ĐỐI VỚI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

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

nước  

Tổng quan về tình hình mời gọi và hiện trạng các Dự án đầu tư: Danh mục 

dự án, lĩnh vực mời gọi đầu tư. Tổng số dự án trên địa bàn (phân loại dự án theo 

đấu giá, đấu thầu, chấp thuận nhà đầu tư), số liệu minh chứng cụ thể tên, địa điểm, 

quy mô diện tích các dự án, chủ đầu tư; trong đó, có bao nhiêu dự án đã hoàn 

thành, bao nhiêu dự án đang triển khai thực hiện, bao nhiêu dự án nhà đầu tư đang 

tiếp cận, chuẩn bị thực hiện (nêu cụ thể tên dự án). 

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

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

+ 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. 

+ 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. 

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

nhà đầu tư (không qua đấu thầu, đấu giá và thông qua đấu thầu), cấp đăng ký, điều 

chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư (kèm số liệu trong kỳ báo cáo).  
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- Việc thực hiện các thủ tục để đầu tư:  

+ Nêu 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 . 

+ 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.  

- Nêu 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. Tình hình, kết 

quả thực hiện các chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư: Nêu cụ thể từng loại chính 

sách, doanh nghiệp được hưởng chính sách, với hình thức gì, thời gian thực hiện 

thủ tục hỗ trợ, thu hút đầu tư? Đánh giá hiệu quả các chính sách. 

- 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, có đảm bảo sát với 

thực tế hay không?. 

+ Công tác thẩm định lựa chọn nhà đầu tư, thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm 

định kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Cần đánh giá rõ việc thực hiện đấu thầu, đấu giá 

các dự án trong kỳ báo cáo có đảm bảo theo quy trình, quy định hay không?.  

+ 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, nhất là công tác thẩm định (hồ sơ, trách nhiệm giải quyết, thẩm 

quyền), tham mưu. 

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

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

hiện kế hoạch giải phóng mặt bằng). 

- 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. 

+ Việc xử lý tạm ngừng và chấm dứt hoạt động của dự án. 

+ Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

+ Thu hồi đất đối với trường hợp vi phạm về đất đai. 

3. 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. 

- Những thuận lợi, cách làm hay, phù hợp với điều kiện của địa phương. 

- Những bất cập, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân. Trong đó, tập trung đi 

sâu phân tích những nguyên nhân tác động trực tiếp, ảnh hưởng đến quy trình, thủ 

tục thực hiện các dự án, như: Về chính sách thu hút đầu tư; về sự phù hợp với quy 
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hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tiến độ triển khai thực hiện của dự án; các quy định, 

quy trình, thủ tục chưa phù hợp, còn rườm rà, chồng chéo… 

4. 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 (nêu rõ: những quy trình, thủ tục, chính 

sách nào cần điều chỉnh, thay đổi; cần ban hành thêm những quy trình, thủ tục, 

chính sách gì; giải pháp xử lý đối với các dự án thực hiện chậm tiến độ…). 

II. ĐỐI VỚI TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ 

DOANH NGHIỆP 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các thông 

tin có liên quan để thực hiện dự án (về cơ hội đầu tư; về chính sách khuyến khích, 

thu hút đầu tư; về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về quy hoạch xây dựng…); 

hướng dẫn khảo sát, giới thiệu địa điểm; tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp 

thực hiện quy trình, hồ sơ, thủ tục để đăng ký, thực hiện các dự án đầu tư. Nêu số 

liệu minh chứng: Đã hỗ trợ, hướng dẫn bao nhiêu doanh nghiệp? Về nội dung, lĩnh 

vực, dự án gì? Các hình thức hỗ trợ, hướng dẫn? Đã hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện 

hoàn thiện bao nhiêu hồ sơ? Đang hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện bao nhiêu hồ sơ? 

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ của đơn vị trong hỗ trợ xúc tiến đầu tư. 

- Đánh giá hiệu quả công tác tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trong 

quá trình thực hiện dự án đầu tư và mức độ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp; 

phân tích những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, từ đó 

đề xuất, kiến nghị giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.  

III. ĐỐI VỚI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

1. Về quy trình, thủ tục, kết quả thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư 

- Nêu căn cứ pháp lý, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, địa phương 

trong công tác thu hồi đất để thực hiện các dự án. Tóm tắt quy trình, thủ tục, các 

bước trong quá trình triển khai thực hiện công tác thu hồi đất theo chức năng, nhiệm 

vụ, thẩm quyền quản lý (bao gồm trường hợp Nhà nước giải phóng mặt bằng thu 

hồi đất và trường hợp doanh nghiệp thương lượng, bồi thường, giải phóng mặt 

bằng). Thời gian thực hiện các bước quy trình, thủ tục. Trong đó, phân loại cụ thể: 

dự án phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và dự án phù hợp với quy 

hoạch sử dụng đất, nhưng chưa nằm trong kế hoạch sử dụng đất. 

- Kết quả thực hiện các dự án thu hồi đất (theo quy định tại Điều 61, khoản 

3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 và theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được 

phê duyệt). Trong đó, nêu cụ thể số liệu từng năm đối với: Số dự án, công trình đã 

hoàn thành công tác thu hồi đất và diện tích đất đã thu hồi? Số dự án, công trình 

chưa hoàn thành công tác thu hồi đất và diện tích đất chưa thu hồi? Số dự án, công 

trình đã bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư và diện tích đất đã giao? 

- Kết quả thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:  
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+ Tình hình xây dựng phương án, thẩm định, phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư cho người có đất bị thu hồi có đảm bảo theo trình tự, 

thủ tục, thời gian quy định, nhất là phương pháp xác định giá đất để thực hiện bồi 

thường, hỗ trợ của các dự án nhà ở đô thị, nhà ở thương mại,… 

+ Việc thông báo Quyết định bồi thường, hỗ trợ tái định cư đến từng người 

có thu hồi đất có đảm bảo theo quy định không?  

+ Số dự án, công trình có thay đổi phương án bồi thường, hỗ trợ so với 

phương án được duyệt ban đầu. Nguyên nhân? Nguồn kinh phí thay đổi? 

+ Kinh phí đã thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người có 

đất bị thu hồi theo phương án được phê duyệt, với bao nhiêu dự án, công trình; 

diện tích đất? 

+ Việc thực hiện tái định cư cho hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất trong 

thời gian qua; nhu cầu và thực trạng của địa phương? 

+ Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất và chuyển 

đổi nghề nghiệp khi thu hồi đất nông nghiệp theo quy định. 

- Công tác hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư đối với các trường hợp bị thu hồi đất; những bất cập trong thực hiện 

nhiệm vụ (nếu có)? Vai trò, trách nhiệm, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn 

vị, địa phương và chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Tình hình, kết quả xử 

lý các hành vi vi phạm, nêu rõ những trường hợp vi phạm chưa được xử lý và 

nguyên nhân. 

- Nhận xét, đánh giá:  

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

nhiệm vụ được giao có đảm bảo về hồ sơ, tiến độ, thời gian thực hiện theo quy 

định hay không. 

+ Về thuận lợi. 

+ Về khó khăn, hạn chế và nguyên nhân. Trong đó, tập trung đi sâu phân 

tích những hạn chế, bất cập trong việc triển khai thực hiện các quy trình, thủ tục. 

2. Về quy trình, thủ tục, kết quả thực hiện giao đất, cho thuê đất 

- Các văn bản quy định, hướng dẫn có liên quan áp dụng tại địa phương; 

tóm tắt trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất theo thẩm quyền quản lý. Báo cáo cụ 

thể tình hình, kết quả thực hiện một số nội dung sau: 

+ Công tác thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất 

theo quy trình, thủ tục, hồ sơ quy định, nhất là những trường hợp chưa phù hợp 

với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;  

+ Công tác xác định, thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử 

dụng đất, tiền thuê đất; thời gian thực hiện xác định giá đất đến lúc phê duyệt 

trong bao lâu (so sánh thời gian thực hiện thực tế và thời gian theo quy định). Nêu 
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rõ những trường hợp xác định giá đất chậm, làm thất thoát ngân sách nhà nước; 

những trường hợp xác định giá đất chưa phù hợp, chưa đúng quy định. 

- Kết quả thực hiện các dự án được cấp thẩm quyền giao đất để thực hiện 

các dự án (thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử 

dụng đất và không qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất) như: Tổng số các dự 

án đã được giao, diện tích, phân loại theo mục đích sử dụng đất (giao đất không 

thu tiền, có thu tiền sử dụng đất); tình hình, tiến độ triển khai, thực hiện của các dự 

án; tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất của các dự án (đã nộp, chậm 

nộp?).   

- Kết quả thực hiện các dự án cấp thẩm quyền cho thuê đất để thực hiện các 

dự án (thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất và 

không qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất) như: Tổng số các dự án cho thuê 

đất thuê đất, quy mô diện tích, hình thức thuê, thời gian thuê, phân loại theo mục 

đích sử dụng đất (cho thuê đất thu tiền hàng năm, thu tiền một lần); tình hình, tiến 

độ triển khai, thực hiện của các dự án; tình hình thực hiện nghĩa vụ thu nộp tiền 

thuê đất của các dự án (đã nộp, chậm nộp?). 

- Tình hình kiểm tra, rà soát đề xuất cấp thẩm quyền: Điều chỉnh, hủy bỏ 

hoặc công bố các dự án, công trình đã giao đất, cho thuê đất quá thời gian nhưng 

chưa thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định, sử dụng đất không đúng mục đích, 

không đúng đối tượng,… 

- Vai trò, trách nhiệm, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa 

phương và chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Tình hình, kết quả xử 

lý các hành vi vi phạm, nêu rõ những trường hợp vi phạm chưa được xử lý và 

nguyên nhân. 

- Nhận xét, đánh giá: 

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

nhiệm vụ được giao có đảm bảo về hồ sơ, tiến độ, thời gian thực hiện theo quy 

định hay không. 

+ Về thuận lợi. 

+ Về khó khăn, hạn chế và nguyên nhân. Trong đó, tập trung đi sâu phân 

tích những hạn chế, bất cập trong việc triển khai thực hiện các quy trình, thủ tục. 

3. 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 (nêu rõ: những quy trình, thủ tục, chính 

sách nào cần điều chỉnh, thay đổi; cần ban hành thêm những quy trình, thủ tục, 

chính sách gì; giải pháp đối với các dự án chậm thực hiện quy trình, thủ tục thu 

hồi đất…). 

IV. ĐỐI VỚI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT 

1. Thực trạng việc tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất  
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- Việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng tạo lập và 

phát triển quỹ nhà, đất tái định cư để phục vụ Nhà nước thu hồi đất và phát triển 

kinh tế - xã hội tại địa phương khi được UBND tỉnh giao. Thực hiện việc nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

- Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng, khai thác quỹ đất đã được giải phóng 

mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa 

đấu giá quyền sử dụng đất; đất đã thu hồi và thuộc trách nhiệm quản lý của Trung 

tâm (kèm số liệu cụ thể các khu đất, phương án sử dụng). 

- Việc đảm bảo quỹ đất để mời gọi, thu hút đầu tư và kết quả công tác mời 

gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa phương. 

- Công tác xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tổ chức thực 

hiện đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án (kèm số liệu).  

2. Việc lập, tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

- Trình tự thủ tục, cách thức tổ chức thực hiện.  

- Số lượng công trình dự án được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ thực 

hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất; trong đó, số phương 

án thực hiện đúng tiến độ được giao; số phương án chậm so với tiến độ. 

- Số lượng công trình, dự án thực hiện tư vấn cho các chủ đầu tư lập phương 

án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất; trong đó, số phương án thực 

hiện đúng tiến độ được giao; số phương án chậm so với tiến độ. 

- Tổng số phương án thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao 

đất “sạch” cho chủ đầu tư thực hiện dự án; số phương án còn yêu cầu khiếu nại 

chưa bàn giao mặt bằng. Báo cáo cụ thể chi tiết từng dự án, diện tích đất, số lượng 

đơn yêu cầu, khiếu nại cần tổng hợp theo nhóm nội dung. 

- Công tác đo đạc, kiểm đếm, xác lập hồ sơ địa chính, xác định nguồn gốc 

đất, xác định giá bồi thường, hỗ trợ đến khi trình phê duyệt phương án và giải 

quyết yêu cầu, khiếu nại phát sinh có những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc cần 

đánh giá cụ thể ở từng khâu, từng công đoạn thực hiện. 

- Việc tổ chức thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai: Thực hiện 

các dịch vụ trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

đấu giá quyền sử dụng đất; dịch vụ tư vấn xác định giá đất; cung cấp thông tin về 

địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu,… 

3. Về tình hình hoạt động Quỹ Phát triển đất tỉnh 

- Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Quỹ Phát triển đất tỉnh trong thời 

gian qua: về nguồn vốn; về công tác phối hợp với Quỹ đầu tư phát triển tỉnh; kết 

quả thực hiện; hiệu quả đầu tư,… 

- Nêu khó khăn, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân.  

- Đề xuất, kiến nghị (nếu có). 
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4. Nhận xét, đánh giá chung 

- Về thuận lợi 

- Về khó khăn, hạn chế và nguyên nhân. Trong đó, tập trung đánh giá những 

khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, như: 

Về công tác phối hợp với các chủ đầu tư quản lý dự án, các cơ quan chuyên môn 

được giao nhiệm vụ phối hợp giải phóng mặt bằng các cấp; về cơ chế chính sách; 

về công tác thu hồi đất, tái định cư; về bộ máy làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư; về giải quyết đời sống, ổn định sản xuất, chuyển đổi nghề nghiệp và 

tạo việc làm, an sinh xã hội cho người bị thu hồi đất,… 

5. 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. 

V. ĐỐI VỚI SỞ TÀI CHÍNH 

- Các văn bản quy định, hướng dẫn có liên quan đến thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ của đơn vị trong công tác xác định giá đất tính tiền bồi thường giải 

phóng mặt bằng; đấu giá quyền sử dụng đất. 

- Tóm tắt quy trình, thủ tục xây dựng, phê duyệt giá đất tính tiền bồi thường 

giải phóng mặt bằng, giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất; đấu giá quyền 

sử dụng đất của các dự án công trình trên địa bàn tỉnh. 

- Tình hình thẩm định giá đất: 

+ Kết quả đã tổ chức thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án 

bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất của 

các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh. 

+ Kết quả tổ chức thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt xác định giá 

khởi điểm để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. 

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện công 

tác thẩm định giá đất. 

- Nhận xét, đánh giá: 

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

nhiệm vụ được giao có đảm bảo về hồ sơ, tiến độ, thời gian thực hiện theo quy 

định hay không. 

+ Về thuận lợi 

+ Về khó khăn, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân. Trong đó, tập trung 

đánh giá những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ 

của đơn vị; về quy trình, thủ tục; về cơ chế, chính sách,… 

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

khăn, hạn chế, vướng mắc trong thời gian tới. 
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VI. ĐỐI VỚI CỤC THUẾ 

- Trình tự, thủ tục xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất, thuê đất; sự 

tham gia và phối hợp của cơ quan trong quy trình này; sự chưa đồng bộ, bất cập 

trong quá trình thực hiện (nếu có). 

- Tình hình, kết quả thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các tổ chức, 

đơn vị. Số liệu minh chứng cụ thể dự án, công trình đã nộp đúng hạn, nộp chưa 

đúng hạn, chưa nộp, nguyên nhân; số tiền? 

- Đánh giá hiệu quả thực hiện, phân tích những thuận lợi, khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình thực hiện, từ đó đề xuất, kiến nghị giải pháp để tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc.  

VII. ĐỐI VỚI BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

Từ những nội dung yêu cầu báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại mục I), 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo tình 

hình, kết quả triển khai thực hiện các quy trình, thủ tục, chính sách để thực hiện 

các dự án đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước tại Khu Kinh tế Năm Căn và 

các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

VIII. ĐỐI VỚI UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ CÀ MAU 

- Từ những nội dung yêu cầu báo cáo như trên của các cơ quan, đơn vị, căn 

cứ vào chức năng, thẩm quyền và trách nhiệm quản lý, UBND các huyện, thành 

phố Cà Mau báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và sự 

phối hợp với các cơ quan khác trong thời gian qua. 

- Đánh giá hiệu quả thực hiện, phân tích những thuận lợi, khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình thực hiện, từ đó đề xuất, kiến nghị giải pháp để tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc.  

* Một số nội dung cần lưu ý: 

- Trong quá trình xây dựng báo cáo, các cơ quan, đơn vị được giám sát có 

thể bổ sung thêm những vấn đề có liên quan để phân tích, làm rõ thêm nội dung 

chuyên đề giám sát mà đề cương chưa nêu và có số liệu minh chứng với kết quả 

thực tế. 

- Trên đây là đề cương gợi ý báo cáo những nội dung chính; tùy tình hình 

thực tế, cơ quan, đơn vị được giám sát xây dựng báo cáo có bố cục và nội dung 

cho phù hợp với tình hình của đơn vị và đáp ứng yêu cầu của chuyên đề giám sát./. 
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