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BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện các dự án có sử dụng đất 

bằng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn huyện Thới Bình  

 

Kính gửi: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Cà Mau. 

 

 

Thực hiện nội dung Kế hoạch số 22/KH-ĐTGS ngày 17/10/2022 của Ban 

Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Cà Mau về Giám sát việc thực hiện các dự án 

có sử dụng đất bằng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Cà Mau, UBND 

huyện báo cáo như sau: 

1. Tình hình tổ chức triển khai thực hiện thuộc chức năng, nhiệm vụ, 

phạm vi quản lý của địa phương 

Từ ngày 01/01/2019 – 30/9/2022, trên địa bàn huyện Thới Bình có 11 dự 

án có sử dụng đất bằng vốn ngoài ngân sách, gồm :  

TT 
Tên nhà 

đầu tư 
Tên dự án 

Hình thức lựa 

chọn 
Địa điểm thực hiện 

Diện 

tích 

đất 

(ha) 

Diện 

tích 

mặt 

nước 

(ha) 

Tình 

trạng 

dự án 

01 

Công ty 

TNHH Xây 

dựng và 

Dịch vụ 

Hoàng 

Dũng  

Nhà lồng chợ 

Trí Phải 

Cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu 

tư thuộc thẩm 

quyền của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

(Trúng đấu giá 

quyền sử dụng 

đất) 

Thửa đất số 01, tờ bản 

đồ số 24 (lập năm 

2003) tại ấp 01, xã Trí 

Phải, Huyện Thới 

Bình, Tỉnh Cà Mau 

0,42   
Hoàn 

thành 

02 

Công ty 

TNHH 

Đăng kiểm 

Cà Mau 

Trung tâm đăng 

kiểm xe cơ giới 

- Công ty 

TNHH Đăng 

kiểm Cà Mau 

Chấp thuận chủ 

trương đầu tư 

Thửa đất số 2513, tờ 

bản đồ số 13, ấp Tắc 

Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, 

Huyện Thới Bình, Tỉnh 

Cà Mau 

0,915   
Hoàn 

thành 

03 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

điện mặt 

trời Đầm 

Dơi - Cà 

Mau  

Nuôi cá chẽm 

năng suất cao 

có mái che kết 

hợp điện mặt 

trời trên mái 

nhà Đầm Dơi - 

Cà Mau 

Cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu 

tư thuộc thẩm 

quyền của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

Một phần thửa đất số 

582, tờ bản đồ số 09, 

ấp 3, xã Tân Lộc 

Đông, Huyện Thới 

Bình, Tỉnh Cà Mau 

0,946   
Hoàn 

thành 
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04 

Công ty 

TNHH Đầu 

tư điện mặt 

trời My 

Way Cà 

Mau 

Nuôi cá chẽm 

năng suất cao 

có mái che kết 

hợp điện mặt 

trời trên mái 

nhà My Way 

Cà Mau 

Cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu 

tư thuộc thẩm 

quyền của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

Một phần thửa đất số 

582, tờ bản đồ số 09, 

ấp 3, xã Tân Lộc 

Đông, Huyện Thới 

Bình, Tỉnh Cà Mau 

1   
Hoàn 

thành 

05 

Công ty Cổ 

phần điện 

mặt trời My 

Way 

Nuôi cá chẽm 

năng suất cao 

kết hợp điện 

mặt trời áp mái 

My Way 

Cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu 

tư thuộc thẩm 

quyền của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

Một phần thửa đất số 

17, tờ bản đồ số 12, ấp 

2, xã Tân Lộc Đông, 

Huyện Thới Bình, Tỉnh 

Cà Mau 

1   
Hoàn 

thành 

06 

Công ty 

TNHH Đầu 

tư điện mặt 

trời My 

Way Cà 

Mau 

Nuôi cá chẽm 

năng suất cao 

có mái che My 

Way Cà Mau 

Cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu 

tư thuộc thẩm 

quyền của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

Một phần thửa đất số 

17, tờ bản đồ số 12, ấp 

2, xã Tân Lộc Đông, 

Huyện Thới Bình, Tỉnh 

Cà Mau 

1   
Hoàn 

thành 

07 

Công ty 

TNHH Xây 

dựng Mỹ 

Kim  

Mô hình nuôi 

lươn năng suất 

cao kết hợp 

điện năng 

lượng mặt trời 

áp mái 

Cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu 

tư thuộc thẩm 

quyền của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

Thửa đất số 237, tờ 

bản đồ số 20, ấp 8, xã 

Thới Bình, Huyện 

Thới Bình, Tỉnh Cà 

Mau 

1,104   
Hoàn 

thành 

08 

Công ty 

TNHH 

Thương mại 

dịch vụ 

Hoàng Huy 

Cà Mau 

Mô hình nuôi 

lươn năng suất 

cao kết hợp 

điện năng 

lượng mặt trời 

áp mái 

Cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu 

tư thuộc thẩm 

quyền của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

Thửa đất số 266, tờ 

bản đồ số 05, khóm 7, 

thị trấn Thới Bình, 

Huyện Thới Bình, Tỉnh 

Cà Mau 

0,696   
Hoàn 

thành 

09 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

điện mặt 

trời Đầm 

Dơi - Cà 

Mau  

Nuôi cá chẽm 

năng suất cao 

kết hợp điện 

mặt trời áp mái 

Đầm Dơi - Cà 

Mau 

Cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu 

tư thuộc thẩm 

quyền của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

Một phần thửa đất số 

17, tờ bản đồ số 12, ấp 

2, xã Tân Lộc Đông, 

Huyện Thới Bình, Tỉnh 

Cà Mau 

1   
Hoàn 

thành 

10 

Công ty 

TNHH 

MTV Năng 

lượng mặt 

trời Phi 

Long 

Nuôi cá chẽm 

kết hợp điện 

mặt trời áp mái 

Phi Long 

Cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu 

tư thuộc thẩm 

quyền của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

Thửa đất số 593, tờ 

bản đồ số 19 (Bản đồ 

2018), ấp 8, xã Thới 

Bình, Huyện Thới 

Bình, Tỉnh Cà Mau 

0,9   
Hoàn 

thành 

11 

Công ty 

TNHH 

Thiên Kim 

Cà Mau 

Nuôi lươn có 

mái che Thiên 

Kim Cà Mau 

Cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu 

tư thuộc thẩm 

quyền của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

Một phần thửa đất số 

238, tờ bản đồ số 20, 

ấp 8, Thị trấn Thới 

Bình, Huyện Thới 

Bình, Tỉnh Cà Mau 

0,63   
Hoàn 

thành 
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1.1 Dự án Nhà lồng chợ Trí Phải:  

Sau khi UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất 

đối với khu chợ Trí Phải, địa phương đã phối hợp với các đơn vị có liên quan 

tiến hành định vị mốc giới để bàn giao đất cho Công ty TNHH Xây dựng và 

Dịch vụ Hoàng Dũng (đơn vị trúng đấu giá) để triển khai đầu tư xây dựng công 

trình. Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Hoàng Dũng đã thực hiện các thủ 

tục về đất đai và đã được cấp giấy chứng nhận QSD đất. Hiện nay, dự án đã 

hoàn thành và đưa vào khai thác. 

- Tên nhà đầu tư (đơn vị trúng đấu giá): Công ty TNHH Xây dựng và 

Dịch vụ Hoàng Dũng. 

- Vị trí : tại thửa số 01, tờ bản đồ 24 (lập năm 2003) ấp 1, xã Trí Phải, 

huyện Thới Bình (Theo Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của 

UBND tỉnh Cà Mau) 

- Diện tích khu đất: 4.347,8m2, trong đó: 

+ Đất thương mại, dịch vụ (TMD): 1.248,1m2. 

+ Đất hạ tầng giao thông (ĐGT): 3.099,7m2. 

+ Mục đích sử dụng đất sau khi trúng đấu giá: Đất thương mại, dịch vụ. 

+ Thời hạn thuê đất: 25 năm. 

- Thủ tục đầu tư: 

+ Tên nhà đầu tư: Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Hoàng Dũng. 

+ Tên dự án: Nhà lồng chợ Trí Phải. 

+ Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng, cho thuê điểm kinh doanh tại 

chợ. 

+ Địa điểm thực hiện: Thửa đất số 01, tờ bản đồ số 24 (lập năm 2003) tại 

ấp 01, xã Trí Phải, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau. 

+ Quy mô dự án: Công suất thiết kế: Chợ loại 3, với 118 điểm kinh doanh; 

Quy mô kiến trúc xây dựng: Xây dựng 05 nhà lồng chợ, nhà ban quản lý chợ, 

nhà vệ sinh, hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật (gồm: phòng cháy chữa cháy, 

chống sét, cấp điện, cấp nước, thoát nước thải, thoát nước mặt); Sản phẩm, dịch 

vụ cung cấp: cho thuê điểm kinh doanh tại chợ. 

+ Tổng vốn đầu tư ban đầu (VNĐ): 17.125.000.000 đồng. 

+ Diện tích đất (ha): 0,42ha. 

+ Tiến độ thực hiện (đăng ký): Tiến độ xây dựng: Quý II/2019 - quý 

III/2019; Thời gian vận hành kinh doanh, cung cấp dịch vụ: Quý IV/2019. 

+ Năm cấp mới: 2019. 

+ QĐ chấp thuận CTĐT: 843/QĐ-UBND 23/05/2018. 

+ GCNĐKĐT : 8253235038; cấp 25/01/2019. 
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- Thủ tục đất đai:  

+ QĐ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: CP289016-

CP289017-CP 289019-CP289020-CP289015; Cấp 21/11/2018. 

+ Diện tích: 4.347,8m2 

- Thủ tục xây dựng: 

+ GPXD : Số 03/GPXD-UBND ngày cấp 30/01/2019. 

+ Cơ quan cấp GPXD: UBND huyện Thới Bình 

- Tiến độ thực hiện đến nay (thực tê): Đã hoàn thành đưa vào hoạt động 

năm 2019. 

1.2. Dự án Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới - Công ty TNHH Đăng 

kiểm Cà Mau: 

Chủ sử dụng đất đã thực hiện thủ tục tục chuyển mục đích sử dụng đất 

sang đất thương mại – dịch vụ với diện tích 0.062 ha. Hiện tại thì Chủ sử dụng 

đất đã đăng ký phần diện tích còn lại vào kế hoạch sử dụng đất để tiếp tục thực 

hiện chuyển mục địch theo quy mô diện tích đã được chấp thuận chủ trương đầu 

tư. 

- Tên nhà đầu tư : Công ty TNHH Đăng kiểm Cà Mau. 

- Vị trí : thuộc thửa đất 2513, tờ bản đồ số 13 đất tọa lạc ấp Tắc Thủ, xã 

Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình. 

- Diện tích khu đất: 628,5m2. 

- Thủ tục đầu tư: 

+ Tên nhà đầu tư: Công ty TNHH Đăng kiểm Cà Mau. 

+ Tên dự án: Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới - Công ty TNHH Đăng 

kiểm Cà Mau. 

+ Mục tiêu dự án: Dịch vụ kiểm định xe cơ giới. 

+ Địa điểm thực hiện: Thửa đất số 2.513, tờ bản đồ số 13, ấp Tắc Thủ, xã 

Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau. 

+ Quy mô dự án: Quy mô kiến trúc xây dựng: Văn phòng làm việc, trung 

tâm đăng kiểm, sân đăng kiểm, cổng - hàng rào, sân đường nội bộ, thảm cỏ, cây 

xanh, bãi đậu xe; Công suất thiết kế: 03 dây chuyền kiểm định loại II với số lượt 

xe đăng kiểm 30.000 lượt/năm; Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Dịch vụ đăng kiểm 

xe cơ giới. 

+ Tổng vốn đầu tư ban đầu (VNĐ): 5.000.000.000 đồng. 

+ Tiến độ thực hiện (đăng ký): Tiến độ góp vốn và huy động nguồn vốn: 

Theo tiến độ thực hiện dự án; Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu 

của dự án đầu tư: Tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư để được bàn giao mặt 

bằng: Tháng 8/2020; Tiến độ khởi công công trình: Tháng 8/2020; Tiến độ thực 
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hiện các hạng mục dự án: Tháng 8/2020 - tháng 9/2021; Tiến độ đưa dự án vào 

hoạt động sản xuất, kinh doanh: Tháng 10/2021. 

+ Năm cấp mới: 2020. 

+ QĐ chấp thuận CTĐT: 1246/QĐ-UBND 08/07/2020. 

+ GCNĐKĐT : 0748458653; cấp 10/07/2020; Điều chỉnh ngày 

19/03/2021. 

- Thủ tục đất đai:  

+ QĐ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Số DB145331; 

Cấp 29/9/2021. 

+ Diện tích: 628,5m2 

- Thủ tục xây dựng: 

+ GPXD : Số 46/GPXD-UBND ngày cấp 07/05/2021. 

+ Cơ quan cấp GPXD: UBND huyện Thới Bình. 

- Tiến độ thực hiện đến nay (thực tế): Đã hoàn thành đưa vào hoạt động 

năm 2021. 

1.3. Còn lại 09 dự án về chăn nuôi kế hợp điện năng lượng mặt trời áp 

mái: 

- Dự án: Nuôi cá chẽm năng suất cao có mái che kết hợp điện mặt trời trên 

mái nhà Đầm Dơi - Cà Mau.  

- Dự án: Nuôi cá chẽm năng suất cao có mái che kết hợp điện mặt trời trên 

mái nhà My Way Cà Mau. 

- Dự án: Nuôi cá chẽm năng suất cao kết hợp điện mặt trời áp mái My 

Way. 

- Dự án: Nuôi cá chẽm năng suất cao có mái che My Way Cà Mau. 

- Tên dự án: Mô hình nuôi lươn năng suất cao kết hợp điện năng lượng 

mặt trời áp mái. 

- Dự án: Mô hình nuôi lươn năng suất cao kết hợp điện năng lượng mặt 

trời áp mái. 

- Dự án: Nuôi cá chẽm năng suất cao kết hợp điện mặt trời áp mái Đầm 

Dơi - Cà Mau. 

- Dự án: Nuôi cá chẽm kết hợp điện mặt trời áp mái Phi Long. 

- Dự án: Nuôi lươn có mái che Thiên Kim Cà Mau. 

2. Nhận xét, đánh giá 

 Các dự án đều triển khai trên khu đất, thửa đất có mục đích sử dụng là đất 

nuôi trồng thủy sản, ngoài ra có 02 dự án phải thực hiện thủ tục chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa nước còn lại sang đất nuôi trồng thủy sản (việc 
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chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất) khi thực hiện thủ tục về xin đầu tư dự án. 

 Về khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai đối với các dự án 

có sử dụng đất bằng vốn ngoài ngân sách: Chủ yếu các dự án về chăn nuôi kế 

hợp điện năng lượng mặt trời áp mái, hiện nay hầu hết các dự án này chưa thực 

hiện chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với mục đích đang sử dụng. Bên 

cạnh đó thì địa phương vẫn chưa xác định được đối với mô hình chăn nuôi thủy 

sản kế hợp điện năng lượng mặt trời áp mái sẽ xác định vào mục đích sử dụng 

đất gì (Đất nông nghiệp khác hay đất công trình năm lượng). Bởi lẽ: 

 Theo quy định tại Khoản 1.5 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Khoản 2 Điều 

1 Thông tư 07/2019/TT-BXD thì nhà máy điện mặt trời được xác định là công 

trình năng lượng.  

 Còn theo Quy định Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về loại đất nông nghiệp khác gồm:  

 “…; Đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại 

động vật khác được pháp luật cho phép, kể cả các loại nhà khác gắn liền với 

khu vực chuồng trại để phục vụ cho chăn nuôi; …” 

3. Đề xuất, kiến nghị 

Từ vướng mắc nêu trên, kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường có hướng 

dẫn về xác định mục đích sử dụng đất đối với đất sử dụng vào mục đích nuôi 

thủy sản kết hợp điện năng lượng mặt trời áp mái để địa phương có cơ sở đôn 

đốc, nhắc nhở chủ sử dụng đất thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất 

theo quy định. 

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Thới Bình gửi Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh Cà Mau nắm (thay thế Báo cáo số 657/BC-UBND ngày 

03/11/2022 của UBND huyện Thới Bình)./. 

                    KT. CHỦ TỊCH 

                   PHÓ CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu VT(Ph022/11). 
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