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Việc thực hiện đầu tư các dự án có sử dụng đất bằng  

vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Cà Mau 
 

Kính gửi: Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

Ngày 17/10/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Kế hoạch số 22/KH-

ĐGS của Đoàn Giám sát - Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh 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; Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo như sau: 

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

nước 

Hoạt động xúc tiến, thu hút, mời gọi đầu tư hàng năm được triển khai dựa 

trên các nội dung hoạt động thuộc Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du 

lịch được UBND tỉnh phê duyệt; gồm các hoạt động: nghiên cứu, đánh giá tiềm 

năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; xây dựng danh mục dự án kêu gọi 

đầu tư; tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường đầu tư, chính sách, tiềm 

năng, cơ hội và kết nối đầu tư; hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong 

việc tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư, tiềm năng, thị trường, đối 

tác và cơ hội đầu tư; triển khai dự án sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư.   

Đồng thời, tỉnh đã thực hiện xúc tiến và kêu gọi các doanh nghiệp trong 

nước và nước ngoài đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Cà Mau; tuy nhiên, kết quả đạt 

được trong thu hút đầu tư vẫn còn chưa tương xứng với các tiềm năng, lợi thế của 

tỉnh. Các lĩnh vực mời gọi hàng năm như: năng lượng tái tạo, phát triển nông 

nghiệp, phát triển nhà ở, xây chợ, trung tâm thương mại, nhà máy chế biến,... 

Thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh mời gọi, 

xúc tiến đầu tư, chủ động tiếp xúc các nhà đầu tư chiến lược mời đến tỉnh làm 

việc và tìm hiểu cơ hội đầu tư; thường xuyên rà soát danh mục dự án mời gọi đầu 

tư (đảm bảo các dự án đưa vào danh mục phải có tính khả thi và có thể triển khai 

đầu tư ngay khi có nhà đầu tư đăng ký), ưu tiên mời gọi đầu tư, các dự án mời gọi 

đầu tư xây dựng hạ tầng tại các KCN, KKT. Lĩnh vực ưu tiên mời gọi như: công 

nghiệp sản xuất và chế biến; tập trung thu hút các dự án có nguồn vốn FDI với 

công nghệ hiện đại, đảm bảo an toàn, thân thiện với môi trường, công nghiệp phụ 

trợ, theo chuỗi giá trị, sử dụng lao động địa phương, góp phần tạo động lực phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Danh mục dự án mời gọi đầu tư năm 2022 và các 

năm tiếp theo đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thông qua, gồm 14 dự 
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án đủ điều kiện mời gọi đầu tư và có thể triển khai ngay khi có nhà đầu tư đăng ký 

thực hiện. 

Kết quả thực hiện: Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/9/2022, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 99 dự án đầu tư, trong đó: 

53 dự án đầu tư được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư (trong đó có 02 

dự án được UBND tỉnh chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 

2020) và 46 dự án đầu tư đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc thẩm 

quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cụ thể:  

- Năm 2019: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện cấp mới 24 dự án đầu tư, 

trong đó: 16 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và 08 dự án 

(trong đó có 01 dự án trúng đấu giá) đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

(thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư). Số lượng dự án đã hoàn thành, đi 

vào hoạt động: 12 dự án. 

- Năm 2020: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện cấp mới 44 dự án đầu tư, 

trong đó: 16 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và 28 dự án 

(trong đó có 02 dự án trúng đấu thầu) đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư (thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư). Số lượng dự án đã hoàn thành, 

đi vào hoạt động: 30 dự án. 

- Năm 2021: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện cấp mới 27 dự án đầu tư, 

trong đó: 18 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và 09 dự án 

(trong đó có 05 dự án trúng đấu thầu) đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư (thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư). Số lượng dự án đã hoàn thành, 

đi vào hoạt động: 08 dự án. 

- Năm 2022 (tính đến ngày 30/9/2022): Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện 

cấp mới 06 dự án đầu tư, trong đó: 04 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ 

trương đầu tư và 02 dự án (trong đó có 01 dự án trúng đấu giá) đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư (thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư). Số 

lượng dự án đã hoàn thành, đi vào hoạt động: 01 dự án. 

Thông tin về các dự án được tổng hợp tại Phụ lục I và Phụ lục II. 

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 nhà đầu tư tìm hiểu đầu tư vào tỉnh 

Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 và Quyết định số 

903/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh; hiện nay, nhiệm vụ xúc tiến đầu 

tư do Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp (trực thuộc Văn phòng 

UBND tỉnh) thực hiện. Theo đó, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh 

nghiệp sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu về kinh tế - xã hội, danh mục dự án, các ấn 

phẩm, tài liệu phục vụ xúc tiến, quảng bá mời gọi đầu tư; tuyên truyền quảng bá, 

giới thiệu môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội đầu tư, kinh doanh cho nhà 

đầu tư và doanh nghiệp. Ngoài ra, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh 

nghiệp thực hiện các hoạt động tư vấn, hướng dẫn nhà đầu tư về hồ sơ, thủ tục 
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đầu tư; về quy hoạch, xây dựng, đất đai, công nghệ, môi trường; về lao động, 

nguồn nhân lực; về thuế và các chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào tỉnh. 

Thông tin có liên quan được Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp 

đăng tải trên website: http://ipec.com.vn hoặc Nhà đầu tư liên hệ trực tiếp tại 

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp và Trung tâm giải quyết thủ 

tục hành chính tỉnh. 

Đối với những trường hợp Nhà đầu tư liên hệ làm việc trực tiếp tại Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, cung cấp thông tin theo quy 

định.  

1.2. Các văn bản về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư được áp 

dụng 

- Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2020, các văn bản về thủ tục chấp 

thuận chủ trương đầu tư được áp dụng tại địa phương, gồm: 

+ 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. 

+ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại 

Việt Nam. 

- Từ ngày 01/01/2021 đến nay, các văn bản về thủ tục chấp thuận chủ 

trương đầu tư được áp dụng tại địa phương, gồm: 

+ Luật Đầu tư năm 2020 (Luật số 61/2020/QH14). 

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

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

+ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt 

Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.  

1.3. Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

trong quy trình lựa chọn nhà đầu tư 

- Về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong 

quy trình lựa chọn nhà đầu tư không thông qua đấu giá, đấu thầu:  

Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ 

quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp khu chế xuất, khu 

công nghệ cao, khu kinh tế; là cơ quan thẩm định, lập báo cáo thẩm định trình 

UBND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc 

thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh quy định tại Điều 

32 Luật Đầu tư. Cụ thể: Trừ các dự án đầu tư quy định tại Điều 30 và Điều 31 của 

http://ipec.com.vn/
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Luật này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự 

án đầu tư sau đây: 

a) Dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông 

qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án đầu tư có đề nghị cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân không thuộc diện 

phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp 

luật về đất đai; 

b) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô 

thị trong các trường hợp: dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 50 ha và có 

quy mô dân số dưới 15.000 người tại khu vực đô thị; dự án đầu tư có quy mô sử 

dụng đất dưới 100 ha và có quy mô dân số dưới 10.000 người tại khu vực không 

phải là đô thị; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc 

khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy 

hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt; 

c) Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn (golf); 

d) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài thực hiện tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn 

ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh. 

- Về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong 

quy trình lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu: 

+ Trước ngày Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực thi hành (ngày 

01/01/2021):  

Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt 

Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở đề xuất 

của các cơ quan chuyên ngành hoặc UBND cấp huyện theo quy định tại Điều 10 

Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015. Sau khi UBND tỉnh phê duyệt 

Danh mục dự án có sử dụng đất, Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục dự án 

có sử dụng đất lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và có trách nhiệm tổ chức 

thẩm định các nội dung: Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án do Chủ 

tịch UBND tỉnh là người có thẩm quyền; Hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, 

hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật 

và kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh là người 

có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 86 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP 

ngày 17/3/2015. 

+ Sau ngày Luật Đầu tư năm 2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan 

có hiệu lực thi hành: 

Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 

của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 108 Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP ngày ngày 26/3/2021 của Chính phủ), dự án đáp ứng điều kiện 

xác định dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 
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25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 

108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ) được Sở Kế 

hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định, báo cáo Chủ tịch 

UBND tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, trong đó 

bao gồm xác định yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư trước 

khi Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục dự án đối với trường hợp dự án 

không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc báo cáo UBND tỉnh xem xét, 

chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm 

của nhà đầu tư trước khi Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục dự án đối với 

trường hợp dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư. Sau khi hết thời hạn 

đăng ký thực hiện dự án được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tổ chức đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của các nhà 

đầu tư đã nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia. Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, 

kinh nghiệm, UBND tỉnh ra quyết định áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo 

quy định; trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đã đăng ký và đáp ứng yêu cầu sơ bộ 

về năng lực, kinh nghiệm hoặc có nhiều nhà đầu tư đăng ký nhưng chỉ có một nhà 

đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, thực hiện thủ tục chấp 

thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.  

+ Trường hợp thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu 

tư phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, 

chấp thuận theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021 của Chính phủ. 

+ Trường hợp đấu thầu rộng rãi: Theo quy định tại điểm a, b khoản 3 Điều 

79 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ (điểm b được 

sửa đổi tại điểm a khoản 24 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 

29/3/2021 của Chính phủ), Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thẩm 

định các nội dung: Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư và kết quả lựa chọn nhà đầu tư 

đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là người có thẩm 

quyền; Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về 

kỹ thuật trường hợp các nội dung này được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

phê duyệt. 

2. Về quy trình thực hiện các thủ tục đầu tư 

2.1. Từ ngày 01/01/2019 đến trước ngày 21/6/2021, quy trình, thủ tục, các 

bước trong quá trình thực hiện thủ tục để đầu tư được thực hiện theo Quyết định 

số 881/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục 

hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư tại 

Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà 

Mau. Tóm tắt quy trình thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của 

UBND tỉnh như sau: 

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư 

cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
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- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ 

quan nhà nước có liên quan đến những nội dung quy định tại khoản 3 Điều 30 

Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Bước 3: Cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi cơ quan đăng ký đầu tư. 

Cơ quan quản lý về đất đai chịu trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ; cơ 

quan quản lý về quy hoạch cung cấp thông tin quy hoạch để làm cơ sở thẩm định. 

- Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh. Nội dung báo cáo thẩm định gồm: 

+ Thông tin về dự án: thông tin về nhà đầu tư, mục tiêu, quy mô, địa điểm, 

tiến độ thực hiện dự án; 

+ Đánh giá việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài 

(đối với dự án có mục tiêu thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu 

tư nước ngoài); 

+ Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch sử dụng đất; đánh giá 

tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; 

+ Đánh giá về ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư (đối với dự 

án đầu tư thuộc đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư); 

+ Đối với dự án đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất: thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê 

đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất 

đai. 

+ Đối với dự án không đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất: đánh giá căn cứ pháp lý về quyền sử dụng địa điểm 

đầu tư của nhà đầu tư (đánh giá nhà đầu tư có được sử dụng địa điểm đầu tư theo 

quy định của pháp luật dân sự và pháp luật đất đai hay không).  

+ Đánh giá về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án quy định 

tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật đầu tư. 

- Bước 5: Khi nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn 

bản và nêu rõ lý do. Quyết định chủ trương đầu tư gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư và nhà đầu tư. 

* Đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên quy 

định tại khoản 2 Điều 31 Luật Đầu tư phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt thực hiện ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ 

cao, khu kinh tế khi lấy ý kiến thẩm định theo Bước 2, ngoài việc lấy ý kiến các 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 30 Nghị định 

118/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến 
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thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tại Bước 5, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Quyết định chủ trương đầu tư khi nhận được báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư. Các bước và nội dung khác thực hiện theo thủ tục chung. 

Tổng thời gian giải quyết: Trong thời hạn 32 ngày làm việc kể từ khi nhận 

được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 

2.2. Từ ngày 21/6/2021 đến nay, quy trình, thủ tục, các bước trong quá trình 

thực hiện thủ tục để đầu tư được thực hiện theo Quyết định số 1175/QĐ-UBND 

ngày 21/6/2021 của UBND tỉnh về công bố Danh mục 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 quản lý của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau.  

Tóm tắt quy trình thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của 

UBND tỉnh như sau: 

- Bước 1: Nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp hồ sơ đề 

nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 

33 của Luật Đầu tư, các khoản 2 và 3 Điều 31 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 

của Chính phủ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi dự kiến thực hiện dự án.  

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, 

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có liên 

quan về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó theo quy định 

tại khoản 6 hoặc khoản 8 Điều 31 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính 

phủ.   

- Bước 3: Cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

- Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định gồm các nội dung 

thẩm định theo quy định tại khoản 6 hoặc khoản 8 Điều 31 Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP của Chính phủ, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  

- Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư 

đối với dự án gồm những nội dung quy định tại khoản 7 Điều 32 Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 

Tổng thời gian giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận 

được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 

- Tóm tắt quy trình thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư của UBND tỉnh 

(thủ tục mới theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020) như sau: 

* Trường hợp 1: Nhà đầu tư duy nhất đã đăng ký tham gia đấu giá hoặc nhà 

đầu tư đề nghị thực hiện dự án đầu tư sau khi tổ chức đấu giá ít nhất 02 lần nhưng 

không thành theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 29 Nghị định số 31 2021/NĐ-

CP của Chính phủ được xem xét chấp thuận theo thủ tục sau:  

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư cho Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tại nơi dự kiến thực hiện dự án đầu tư. 
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- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến của cơ quan nhà 

nước có liên quan về việc đáp ứng yêu cầu quy định tại các điểm b, c và d khoản 

4 Điều 33 Luật Đầu tư. Đối với dự án đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ 

chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng thời gửi hồ sơ lấy ý 

kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

- Bước 3: Cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của mình, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định gồm các nội dung 

theo quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư, trình Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh. 

- Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận nhà đầu tư và gửi Quyết 

định chấp thuận nhà đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đối với dự án đã được 

Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư); cơ quan tổ chức 

đấu giá; Sở Kế hoạch và Đầu tư và nhà đầu tư.  

* Trường hợp 2: Nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b 

khoản 3 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ được xem xét chấp 

thuận theo thủ tục sau:  

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư cho Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tại nơi dự kiến thực hiện dự án đầu tư. 

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi báo cáo kết quả đánh giá sơ bộ năng 

lực, kinh nghiệm và hồ sơ để lấy ý kiến của cơ quan nhà nước có liên quan về 

việc đáp ứng yêu cầu quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu 

tư. Đối với dự án đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương 

đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng thời gửi hồ sơ lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư. 

- Bước 3: Cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của mình, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định gồm các nội dung 

theo quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư, trình Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh;  

- Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận nhà đầu tư và gửi Quyết 

định chấp thuận nhà đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đối với dự án đã được 

Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư); cơ quan tổ chức 

đấu giá; Sở Kế hoạch và Đầu tư và nhà đầu tư. 

Tổng thời gian giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận 

được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 

2.3. Những khó khăn khi thực hiện các bước trong quy trình 

- Về công tác phối hợp: Trong quá trình gửi lấy ý kiến thẩm định các nội 

dung thuộc phạm vi nhà nước của các cơ quan, đơn vị có liên quan, một số cơ 

quan đơn vị phản hồi chậm hoặc không phản hồi. Mặc dù theo quy định tại điểm 
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b Điều 6 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ “Trong thời hạn quy định 

tại điểm a khoản này, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời và chịu trách 

nhiệm về nội dung ý kiến thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đó; quá thời 

hạn quy định mà không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý với nội dung thuộc 

phạm vi quản lý của cơ quan đó”; tuy nhiên, việc không nhận được ý kiến thẩm 

định từ các đơn vị gây khó khăn cho Sở Kế hoạch và Đầu tư; một số nội dung 

thẩm định chưa đảm bảo và đã có trường hợp UBND tỉnh yêu cầu cơ quan quản 

lý nhà nước chuyên ngành có ý kiến cụ thể bằng văn bản trước khi xem xét, giải 

quyết, làm kéo dài thời gian trả kết quả.  

- Theo quy trình xử lý, không có nội dung lấy ý kiến thành viên Ủy ban 

nhân dân tỉnh; tuy nhiên, thực tế triển khai, sau khi nhận được báo cáo thẩm định 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh tổ chức lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh 

để tham mưu UBND tỉnh xem xét, chấp thuận. Điều này đã lặp lại quá trình lấy ý 

kiến (khi tổ chức thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã lấy ý kiến thẩm định bằng 

văn bản các đơn vị có liên quan; đối với các trường hợp chưa thống nhất ý kiến, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp trước khi tham mưu, báo cáo UBND tỉnh) và 

kéo dài thời gian trả kết quả cho nhà đầu tư.  

3. Chính sách hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp đầu tư 

Về cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư được thực hiện theo quy định của Luật 

Đầu tư. Theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021 của Chính phủ: “Các bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân các cấp không được ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trái 

với quy định của Luật Đầu tư, Nghị định này, pháp luật về thuế, ngân sách, đất 

đai và pháp luật có liên quan”; do đó, các chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư, tỉnh 

Cà Mau chỉ triển khai thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư hiện có theo quy định 

của pháp luật về đầu tư và các quy định của pháp luật có liên quan, chưa ban hành 

các chủ trương, chính sách ưu đãi riêng của tỉnh. Theo đó, địa bàn thành phố Cà 

Mau thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn điều và toàn bộ các 

huyện và các đảo, hải đảo thuộc tỉnh Cà Mau thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn thuộc danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị 

định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ. Trong quá trình gửi hồ 

sơ lấy ý kiến thẩm định của các đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Cục Thuế 

tỉnh có ý kiến đánh giá về ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư đối với 

từng dự án cụ thể. Theo đó, căn cứ vào ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu 

đãi đầu tư, Cục Thuế tỉnh xác định 02 loại ưu đãi (thuế thu nhập doanh nghiệp và 

tiền sử dụng đất, tiền thuê đất); Doanh nghiệp tự xác định ưu đãi thuế theo quy 

định tại Điều 22 Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính và chỉ được 

hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt 

nước sau khi làm các thủ tục được miễn, giảm theo quy định. 

Bên cạnh đó, tỉnh có các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư như: 

Hiệp hội Doanh nghiệp định kỳ tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại trực tiếp để hỗ 

trợ giải quyết những khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư; Trung tâm Giải 

quyết thủ tục hành chính thực hiện chức năng làm đầu mối và chịu trách nhiệm 
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trong việc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của tổ 

chức, cá nhân theo quy định theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Trung tâm 

Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tư vấn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục về 

đầu tư, đăng ký doanh nghiệp và một số thủ tục khác có liên quan đến hoạt động 

của doanh nghiệp, dự án đầu tư. 

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

- Công tác đánh giá năng lực nhà đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để 

thẩm định nội dung đáp ứng điều kiện về năng lực tài chính của Nhà đầu tư theo 

quy định của pháp luật tại Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 

của Chính phủ để đảm bảo nội dung thẩm định theo quy định tại khoản 4 Điều 33 

Luật Đầu tư năm 2020 đối với dự án chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp 

thuận nhà đầu tư. Đối với dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các đơn vị có liên quan (Sở Xây dựng, Sở Tài 

chính, …) tổ chức đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư theo 

yêu cầu của dự án được UBND tỉnh phê duyệt theo quy định tại khoản 2 Điều 13 

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ 

sung tại khoản 6 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của 

Chính phủ). Nhìn chung, các dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình 

UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đàu tư đều đảm bảo 

phù hợp với quy định nên trên. 

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

định kết quả lựa chọn nhà đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện công tác thẩm định lựa chọn nhà đầu 

tư, thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo 

thực hiện theo trình tự, thủ tục của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 

28/02/2020 của Chính phủ và được UBND tỉnh xem xét, chấp thuận. 

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

+ Năm 2019:  

* Đối với dự án trúng đấu giá (Dự án Nhà lồng chợ Trí Phải do Công ty 

TNHH Xây dựng và Dịch vụ Hoàng Dũng là chủ đầu tư): Đã được giao đất tại 

Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 25/3/2018 của UBND tỉnh. 

* Đối với 16 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư: 13 dự 

án đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh giao đất hoặc 

giao khu vực biển, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.  

+ Năm 2020: 10 dự án đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu 

UBND tỉnh giao đất hoặc giao khu vực biển, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất.  

+ Năm 2021: 05 dự án Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh 

giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.  
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+ Năm 2022: 01 dự án trúng đấu giá đã hoàn thành thủ tục đất đai (được 

giao đất, cho thuê đất) và đang hoạt động ổn định.  

- Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (trình tự, thủ tục; thời gian thực 

hiện kế hoạch giải phóng mặt bằng): Công tác này hiện nay do Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ tái định cư các huyện, thành phố thực hiện và không thuộc chức 

năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

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

quản lý dự án 

- Hàng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, ban hành Kế hoạch kiểm tra, 

giám sát và đánh giá đầu tư (kèm theo danh sách dự án kiểm tra, giám sát và đánh 

giá đầu tư) để đánh giá tình hình chấp hành các quy định của pháp luật trong việc 

giám sát và đánh giá đầu tư, nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục kịp thời những 

sai sót, yếu kém trong quá trình thực hiện dự án đầu tư. Trên cơ sở đó xác định rõ 

nguyên nhân, trách nhiệm của nhà đầu tư và các đơn vị có liên quan đề nghị xử lý 

sai phạm (nếu có) theo quy định và chấn chỉnh kịp thời sai phạm xảy ra đối với 

nhà đầu tư. Nội dung kiểm tra, đánh giá và giám sát đầu tư bao gồm tiến độ thực 

hiện dự án và tiến độ thực hiện mục tiêu của dự án. Phòng Kinh tế đối ngoại, 

Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, bộ phận có liên quan để triển khai 

thực hiện (gửi kèm theo Kế hoạch số 13/KH-SKHĐT ngày 11/3/2019, Kế hoạch 

số 13/KH-SKHĐT ngày 18/02/2020, Kế hoạch số 06/KH-SKHĐT ngày 

27/01/2021 và Kế hoạch số 14/KH-SKHĐT ngày 28/02/2022 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư).  

Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế 

hoạch số 127/KH-UBND ngày 06/9/2021 triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TU ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ 

đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thu hút đầu tư và triển khai thực hiện các 

dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Cà Mau nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, 

điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là tinh thần trách nhiệm, tính tiên 

phong của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện thu 

hút đầu tư; đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, có hiệu quả giữa các đơn vị có 

liên quan trong việc hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi 

để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án; kiên quyết xử lý các vi phạm 

trong thực hiện dự án đầu tư. Để triển khai thực hiện Kế hoạch số 127/KH-UBND 

ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh hiệu quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thành lập 

nhóm zalo để hỗ trợ Nhà đầu tư, đồng thời thông tin khó khăn, vướng mắc các dự 

án đầu tư kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, xử lý, hỗ trợ Nhà đầu tư; 

đồng thời, phân công chuyên viên phụ trách địa bàn để trao đổi hướng dẫn về thực 

hiện thủ tục đầu tư dự án. Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và hoàn 

thiện phần mềm Quản lý dự án đầu tư ngoài ngân sách và đang rà soát, cấp tài 

khoản cho các đơn vị sử dụng và nhà đầu tư thực hiện báo cáo trên phần mềm.  

Đối với các dự án đầu tư trọng điểm ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh thuộc 

Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 về việc phân công lãnh đạo Ủy 
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ban nhân dân tỉnh theo dõi đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân dự án thuộc kế 

hoạch đầu tư công năm 2022 và dự án đầu tư trọng điểm ngoài ngân sách trên địa 

bàn tỉnh Cà Mau, định kỳ, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, 

ngành, đơn vị có liên quan báo cáo UBND tỉnh tiến độ thực hiện và tháo gỡ khó 

khăn vướng mắc. 

- Việc xử lý tạm ngừng, chấm dứt hoạt động của dự án và thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư: Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/9/2022, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư đã quyết định tạm ngừng hoạt động 01 dự án và chấm dứt hoạt 

động 12 dự án (danh sách tổng hợp tại Phụ lục III và Phụ lục IV). Đối với các dự 

án chấm dứt hoạt động, Sở Kế hoạch và Đầu tư thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư đã cấp theo quy định và gửi thông báo đến các sở, ngành, đơn vị có liên 

quan để biết, theo dõi.  

- Thu hồi đất đối với trường hợp vi phạm về đất đai: Thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.  

III. Nhận xét, đánh giá 

1. Đánh giá chung 

Việc thực hiện các quy trình, thủ tục theo chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư cơ bản đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật. Đối với 

những dự án phù hợp với quy hoạch có liên quan, tiến độ, thời gian thẩm định cơ 

bản thực hiện theo yêu cầu. Tuy nhiên, đối với những dự án phát sinh khó khăn, 

vướng mắc như đã báo cáo tại mục 2.3 hoặc còn một số vấn đề cần thống nhất ý 

kiến giữa các đơn vị có liên quan; Sở Kế hoạch và Đầu tư phải lấy ý kiến rà soát 

lần 2 hoặc sắp xếp thời gian tổ chức họp. Vì vậy, thời gian xử lý có thể kéo dài 

hơn so với quy định. Đối với công tác báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư được Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tập trung quan tâm, đề nghị các Nhà đầu tư thực hiện theo 

quy định nhằm nắm bắt tình hình triển khai thực hiện dự án và kịp thời cập nhật 

thông tin khó khăn, vướng mắc của Nhà đầu tư để chủ động tháo gỡ và tham mưu, 

đề xuất UBND tỉnh nếu vượt thẩm quyền. 

2. Khó khăn, hạn chế 

- Về thủ tục chấp thuận nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử 

dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp: Về nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông 

nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, nhà đầu 

tư chỉ được phép triển khai thực hiện sau khi UBND tỉnh có văn bản chấp thuận 

theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020 của Chính phủ; đồng thời, theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 31 

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ, văn bản chấp thuận 

của UBND tỉnh về nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất 

nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp là 

thành phần hồ sơ trong thủ tục đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đồng 

thời với chấp thuận nhà đầu tư. Vấn đề này sẽ dẫn đến trường hợp sau khi Nhà 

đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận cho thực hiện phương thức nhận chuyển 
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nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án 

đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhưng khi thực hiện thủ tục quyết 

định chủ trương đầu tư thì có thể dự án chưa đáp ứng điều kiện chấp thuận chủ 

trương theo quy định (ngoài việc phải phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất). 

Đối với nội dung này, trong quá trình thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường 

thực hiện lấy ý kiến thẩm định các đơn vị khác để đảm bảo dự án phù hợp với quy 

hoạch xây dựng, quy hoạch ngành, quy hoạch khác; điều này chưa phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường và làm cho quy trình thẩm 

định dự án lặp lại (Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến thẩm định tương tự khi nhận 

được hồ sơ đề xuất thực hiện dự án của nhà đầu tư). 

- Về quy định về vốn sở hữu của nhà đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư 

thực hiện cùng lúc nhiều dự án trên nhiều tỉnh, thành phố khác nhau: 

Theo Điều 58 Luật Đất đai 2013, người được Nhà nước giao đất để thực 

hiện dự án đầu tư phải có các điều kiện có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử 

dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư và không vi phạm quy định của pháp luật 

về đất đai. Về điều kiện về năng lực tài chính, được thẩm định thông qua vốn 

thuộc sở hữu và có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án. Theo Điều 14 

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, người sử dụng đất có vốn thuộc sở hữu của mình 

để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư nếu dưới 20 héc ta và 

không thấp hơn 15% nếu từ 20 héc ta trở lên. 

Vốn chủ sở hữu được phản ảnh trong Bảng cân đối kế toán của nhà đầu tư. 

Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp mới thành lập và cá nhân thì tài liệu giấy xác 

nhận số dư tài khoản tiền gửi tại ngân hàng. 

Tuy nhiên, các văn bản pháp luật về đầu tư, đất đai từ trước và cho đến nay 

vẫn không có quy định cụ thể về trường hợp này. Do đó, rất khó để thẩm định 

năng lực tài chính của nhà đầu tư khi thực hiện dự án. Đặc biệt, hiện nay hầu hết 

các Nhà đầu tư đều triển khai nhiều dự án và trên nhiều địa phương tỉnh, thành 

phố khác nhau và đều sử dụng chung năng lực tài chính khi cung cấp, chứng minh 

cho cơ quan đăng ký đầu tư.  

- Về mở rộng đối tượng dự án đầu tư có sử dụng đất 

Theo quy định tại khoản 4 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP 

ngày 28/02/2020 của Chính phủ): 

“Dự án đầu tư có sử dụng đất phải lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của 

Nghị định này khi đáp ứng các điều kiện sau đây: 

1. Thuộc các dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định này mà 

không sử dụng vốn đầu tư công để xây dựng công trình. Dự án xây dựng khu đô 

thị, nhà ở thương mại; trụ sở văn phòng làm việc; công trình thương mại, dịch vụ 

được phân loại theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trường hợp dự án có 

nhiều công năng, dự án đầu tư có sử dụng đất được xác định căn cứ công trình 

chính của dự án hoặc công trình chính có cấp cao nhất trong trường hợp dự án 

có nhiều công trình chính theo quy định của pháp luật về xây dựng…”. 
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Theo quy định tại điểm e, điểm g, Phụ lục I, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP 

ngày 26/01/2021 của Chính phủ: 

“e) Công trình thương mại: Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa 

hàng; nhà hàng, cửa hàng ăn uống, giải khát và các công trình thương mại khác. 

g) Công trình dịch vụ: 

- Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ; cơ sở nghỉ dưỡng; biệt thự lưu trú, căn 

hộ lưu trú và các cơ sở dịch vụ lưu trú khác; 

- Biển quảng cáo đứng độc lập; bưu điện, bưu cục, cơ sở cung cấp dịch vụ 

bưu chính, viễn thông khác”. 

Theo quy định tại điểm d, đ khoản 1 Điều 6 Thông tư số 09/2021/TT-

BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 

“1. Dự án đầu tư có sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 

25/2020/NĐ-CP được xác định theo các quy định sau: 

d) Công trình thương mại gồm trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng; 

nhà hàng, cửa hàng ăn uống, giải khát được xác định theo quy định tại điểm e 

khoản 2 Mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP; 

đ) Công trình dịch vụ gồm khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ; cơ sở nghỉ 

dưỡng; biệt thự lưu trú, căn hộ lưu trú và các cơ sở dịch vụ lưu trú khác được xác 

định theo quy định tại điểm g khoản 2 Mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 

định số 06/2021/NĐ-CP.” 

Do đó, theo quy định tại khoản 4 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 

ngày 26/3/2021 của Chính phủ thì công trình thương mại, dịch vụ được phân loại 

theo quy định của pháp luật về xây dựng và theo quy định tại điểm e, điểm g, Phụ 

lục I, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 thì chợ là công trình thương 

mại nhưng Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư không quy định chợ là công trình thương mại; do đó, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư khó khăn trong xác định dự án đầu tư chợ có thuộc dự án đầu tư có sử 

dụng đất hay không. Ngoài ra, theo quy định phân loại công trình thương mại, 

dịch vụ nêu trên chưa quy định một số công trình như: bãi xe, bến xe có thu phí, 

du lịch (không có nghỉ dưỡng), vui chơi, giải trí, nhà máy xử lý rác,… nên khi 

phát sinh các loại dự án có sử dụng đất thuộc các loại công trình trên, gây khó 

khăn cho địa phương trong công tác xác định loại hình dự án và triển khai công 

tác lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. 

- Về lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án xã hội hóa 

Theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 

ngày 26/3/2021 của Chính phủ:“Đối với dự án theo quy định tại điểm c khoản 1 

Điều 1 Nghị định này, căn cứ quy định của pháp luật chuyên ngành, bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ban hành quy định hoặc trình Thủ tướng 

Chính phủ ban hành quy định về lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án; 

phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và các nội dung 

khác (nếu có), bảo đảm mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả 

kinh tế, trong đó bao gồm nội dung”.  
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Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 

16/11/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 

“2. Trong thời gian Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chưa 

ban hành quy định hoặc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định chi tiết 

đối với dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, 

pháp luật về xã hội hóa theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 

25/2020/NĐ-CP, nội dung hồ sơ đấu thầu được xây dựng trên cơ sở 

chỉnh sửa mẫu hồ sơ quy định tại Phụ lục VI và VII ban hành kèm theo Thông tư 

này nhưng phải tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật chuyên 

ngành, pháp luật về xã hội hóa, bảo đảm mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh 

bạch và hiệu quả kinh tế.” 

Hiện nay, một số bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chưa ban 

hành quy định cụ thể nội dung nêu trên, gây khó khăn cho địa phương trong trong 

công tác lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án; phương pháp và tiêu chuẩn 

đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và các nội dung khác có liên quan mặc dù 

theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 

16/11/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hướng dẫn “nội dung hồ sơ đấu thầu được 

xây dựng trên cơ sở chỉnh sửa mẫu hồ sơ quy định tại Phụ lục VI và VII ban hành 

kèm theo Thông tư này”, vẫn rất khó thực hiện do hành lang pháp lý chưa thực sự 

chắc chắn để thực hiện. Thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được một số 

đề xuất dự án của nhà đầu tư, tuy nhiên, vẫn chưa đủ cơ sở để xem xét, giải quyết 

theo quy định. 

- Về chấm dứt hoạt động dự án do không ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án 

Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư: “2. Cơ quan đăng 

ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư trong 

các trường hợp sau đây: đ) Nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh 

nghĩa vụ ký quỹ theo quy định của pháp luật đối với dự án đầu tư thuộc diện bảo 

đảm thực hiện dự án đầu tư;” 

Theo quy định tại khoản 5 Điều 26 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021 của Chính phủ: “5. Thời điểm, thời hạn thực hiện bảo đảm dự án được 

quy định như sau: a) Nhà đầu tư thực hiện ký quỹ hoặc nộp chứng thư bảo lãnh 

của tổ chức tín dụng về nghĩa vụ ký quỹ sau khi được cấp Quyết định chấp thuận 

chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư hoặc Quyết định chấp 

thuận nhà đầu tư hoặc Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá và trước khi tổ 

chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt (đối với trường hợp nhà đầu tư không tạm ứng tiền bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư) hoặc trước thời điểm ban hành quyết định giao đất, cho thuê 

đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (đối với trường hợp nhà đầu tư đã 

tạm ứng tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc trường hợp nhà đầu tư được lựa 

chọn để thực hiện dự án thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và được Nhà nước 

cho thuê đất, trả tiền thuê đất hằng năm);” 
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Theo Mẫu A.II.11 Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: “3. Thời hạn nộp tiền ký quỹ: trước ngày .... 

tháng.... năm....” 

Nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ theo quy 

định của pháp luật đối với dự án đầu tư thuộc diện bảo đảm thực hiện dự án đầu 

tư thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động dự án đầu tư. Việc ký quỹ được thực 

hiện trước thời điểm ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất theo khoản 5 Điều 26 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021 của Chính phủ và được cụ thể thời gian nộp tiền ký quỹ trong Mẫu 

A.II.11 Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư. Tuy nhiên, Nhà đầu tư gặp khó khăn khi xác định thời hạn nộp tiền ký 

quỹ theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư do cần phải luân chuyển nguồn vốn đầu tư để triển khai dự án nên Nhà đầu 

tư đề xuất thời hạn nộp tiền ký quỹ là “trước thời điểm ban hành quyết định giao 

đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất” theo quy định tại khoản 

5 Điều 26 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ. Vấn đề 

này tạo điều kiện cho Nhà đầu tư thuận lợi cân đối sử dụng tài chính để thực hiện 

dự án nhưng lại khó khăn cho cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện chấm dứt hoạt 

động dự án do chưa quá thời hạn ký quỹ mà dự án đã chậm hoặc không triển khai. 

- Về chấm dứt hoạt động dự án khi tổ chức kinh tế chấm dứt hoạt động 

trước nhưng dự án vẫn còn tồn tại: Trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu 

tư đồng thời chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế được quy định tại khoản 7 

Điều 57 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ: “7. Trường 

hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đồng thời chấm dứt hoạt động của tổ 

chức kinh tế thì dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo quy định tại Điều này và 

nhà đầu tư thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế theo quy 

định của pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.”; tuy nhiên, 

trường hợp tổ chức kinh tế đã chấm dứt hoạt động nhưng dự án vẫn chưa chấm 

dứt thì về cơ bản được hiểu là dự án không còn hoạt động theo việc chấm dứt hoạt 

động của Nhà đầu tư nhưng hiện nay chưa có quy định cụ thể trong Luật Đầu tư, 

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

- Về quy hoạch: Quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch 

sử dụng đất các huyện, thành phố Cà Mau còn thiếu đồng bộ, chưa điều chỉnh kịp 

thời làm ảnh hưởng đến việc tham mưu UBND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ 

trương đầu tư của các dự án. Ngoài ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 

2036/UBND-KT ngày 29/4/2021 yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư bám sát quy 

hoạch để thẩm định; do đó, đối với những địa phương chưa có sự đồng bộ trong 

quy hoạch xây dựng và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là chưa đủ cơ sở để xem 

xét, giải quyết đề nghị của nhà đầu tư theo quy định.  

- Bên cạnh đó, sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Nhà đầu 

tư còn đối mặt với nhiều khó khăn như tình hình dịch bệnh Covid-19 (năm 2020, 

2021), tiến độ giải phóng mặt bằng còn chậm hoặc khó khăn, vướng mắc khi thực 
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hiện thủ tục xin giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất làm ảnh 

hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.  

IV. Đề xuất, kiến nghị 

- Về hoàn thiện cơ chế pháp lý: Kiến nghị Bộ, ngành trung ương xem xét 

ban hành các văn bản hướng dẫn địa phương xử lý đối với những khó khăn, 

vướng mắc nêu trên. 

- Về quy hoạch: Cần sớm hoàn thành Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 

- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để làm cơ sở để thu hút, mời gọi đầu tư. 

- Kiến nghị các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan trong phạm vi nhiệm 

vụ, quyền hạn của mình, thực hiện giám sát, đánh giá mục tiêu, sự phù hợp của dự 

án đầu tư với quy hoạch và chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền chấp 

thuận, tiến độ thực hiện, việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường, công 

nghệ, sử dụng đất đai, tài nguyên khác theo quy định của pháp luật. Đồng thời, 

phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh về các điều 

kiện, trách nhiệm của nhà đầu tư trong tổ chức thực hiện dự án, làm cơ sở để 

UBND tỉnh xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong thời hạn hoạt 

động của dự án đầu tư.   

- Những dự án chậm tiến độ do phụ thuộc vào tiến độ giải phóng mặt bằng 

hoặc xin giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: Kiến nghị 

UBND các huyện, thành phố Cà Mau và Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ đẩy 

nhanh tiến độ và sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư tổ chức thực hiện. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư xin báo cáo Đoàn Giám sát - Ban Kinh tế - Ngân 

sách Hội đồng nhân dân tỉnh theo yêu cầu./.   

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c - iO); 

- Ban Giám đốc (iO);  
- Lưu: VT, KTĐN (L). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 
 

 

 Trịnh Thanh Sang 
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