
 

BÁO CÁO 

Về việc thực hiện đầu tư các dự án có sử dụng đất bằng vốn ngoài ngân  

sách trên địa bàn huyện Ngọc Hiển (theo Kế hoạch giám sát số 22/KH-ĐGS  

ngày 17/10/2022 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau) 

 

 

 

                                   Kính gửi: Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau  

                                              (Quyết định số 09/QĐ-HĐND ngày 17/10/2022  

                                                   của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Cà Mau). 

 
Căn cứ 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; 

Căn cứ Kế hoạch số 22/KH-ĐGS ngày 17/10/2022 của Đoàn giám sát Hội 

đồng nhân tỉnh Cà Mau 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. 

Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hiển báo cáo theo Đề cương của Đoàn giám 

sát Hội đồng nhân dân huyện như sau: 

I. Đánh giá chung về hiện trạng hệ thống cơ sở hạ tầng các dự án có sử 

dụng đất bằng vốn ngoài ngân sách 

Triển khai thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tại Công văn 

số 6895/UBND-KT ngày 10/10/2016 về việc triển khai công tác tiếp cận, hoàn 

thiện hồ sơ lập dự án nhà máy điện gió trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Chương trình 

hành động của UBND huyện Ngọc Hiển về thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 

huyện Ngọc Hiển 5 năm, giai đoạn 2021-2025. Tình hình hiện nay, việc phát triển 

các dự án có sử dụng đất bằng nguồn vốn ngoài ngân sách có nhiều thuận lợi (hỗ 

trợ miễn thuế, ưu tiên vào danh mục, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện 

…); bên cạnh đó, gặp không ít những khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ công trình 

như: thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19, đã ảnh hưởng nặng nề đến 

kinh tế - xã hội của huyện, hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân 
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dân, công tác huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển gặp nhiều khó khăn, 

thách thức. 

Trước tình hình trên, với sự quyết tâm của Huyện uỷ, UBND huyện Ngọc 

Hiển với tư duy đổi mới, sáng tạo đã đề ra những chủ trương, định hướng đúng 

đắn, tập trung vào các vấn đề lớn mang tính đột phá, tạo động lực cho phát triển. 

Huyện Ngọc Hiển đã được những thành tựu quan trọng trong việc cải thiện hệ 

thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.  

II. Kết quả tổ chức triển khai thực hiện thuộc chức năng, nhiệm vụ, 

phạm vi quản lý của địa phương 

1. Kết quả tổ chức triển khai thực hiện 

Trong thời gian qua, công tác thu hút đầu tư các dự án sử dụng vốn ngoài 

ngân sách luôn gắn với quy định chung của Chính phủ, quan điểm, định hướng chỉ 

đạo của BTV Huyện uỷ, UBND huyện và phù hợp với quy hoạch phát triển ngành, 

đảm bảo phát triển bền vững, không gây ô nhiễm môi trường, sử dụng có hiệu quả 

nguồn lực đất đai, tài nguyên, năng lượng. 

Tổng số dự án đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước phát sinh trong 

giai đoạn 2019-2022 trên địa bàn huyện Ngọc Hiển là 06 dự án (05 dự án đã được 

giao đất; 01 dự án đang chờ phê duyệt chủ trương đầu tư (chưa giao đất)). 

Phối hợp với các Sở, ngành tỉnh theo dõi tiến độ thi công các dự án Nhà máy 

Điện gió trên địa bàn huyện (Công văn số 1866/UBND-XD ngày 22/9/2021), phối 

hợp tham gia hỗ trợ trong công giải phóng mặt bằng vị trí, đường dây và trạm biến 

áp 110Kv Khai Long Ngọc Hiển, theo dõi và đề xuất kế hoạch sử dụng đất năng 

lượng…. Đến nay, trên địa bàn huyện có 04 dự án điện gió đã có Quyết định chủ 

trương đầu tư (gồm: Nhà máy điện gió Tân Ân - giai đoạn 1 (công suất 25MW đã 

vận hành thương mại), giai đoạn 2022 - 2025 (công suất 45MW và 30MW đang thi 

công), tổng mức đầu tư 4.769 tỷ đồng; Nhà máy điện gió Viên An (công suất 

50MW, đang thi công), mức đầu tư 2.411 tỷ đồng; Điện gió Khai Long 1, 2 và 3 

(công suất 300MW, đang hoàn thiện hồ sơ), mức đầu tư 6.320 tỷ đồng và Điện gió 

An Đông 1 (công suất 50MW (Hồ sơ đã hoàn thiện nhưng chưa thi công), mức đầu 

tư 1.980 tỷ đồng, dự án điện Năng lượng mặt trời (công suất 60MW, đã có đề xuất 

chủ trương đầu tư); Đối với điện mặt trời mái nhà (công suất lắp đặt < 100kWp): 

có 11 hộ, tổng công suất 230kWp;  Điện mặt trời áp máy nhà Xưởng (công suất > 

100kWp): 07 cơ sở, tổng công suất 945kWp. 

- Duy trì và hỗ trợ các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đến 

cuối năm 2022 đưa Dự án điện gió Tân Ân (giai đoạn 2) và Dự án điện gió Viên 
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An vào hoạt động, đến 2022 hòa lưới điện quốc gia của 02 dự án (điện gió Tân Ân 

giai đoạn 1 và 2 và điện gió Viên An) là 120MW. 

- Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở và chợ thị trấn Rạch Gốc, diện tích 1,9ha 

(thực hiện được trên 80% khối lượng, thời gian hoàn thành trong năm 2023).  

- Dự án đầu tư xây dựng chợ Ông Trang và Khu nhà ở, xã Viên An, diện 

tích 0,98ha (hiện đang lập thủ tục thiết kế cơ sở và điều chỉnh cục bộ quy hoạch 

mặt bằng chợ, thời gian thực hiện dự án dự kiến đến năm 2024).  

- Nhu cầu quy hoạch và phát triển đất công nghiệp cũng được quan tâm (quy 

hoạch 02 cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: cụm công nghiệp Rạch Gốc diện 

tích 75ha, cụm công nghiệp Ngọc Hiển diện tích 18,85ha) đang tích hợp quy hoạch 

chung của tỉnh. 

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

Trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư và thực hiện thủ tục đầu tư các 

dự án, UBND huyện đã chủ động phân công các ngành chuyên môn nghiên cứu, 

tham mưu UBND huyện đóng góp ý kiến đến các Sở, ngành tỉnh trong thẩm định, 

phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án; tham gia hỗ trợ 

nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án, giải quyết những vấn đề khó khăn, bất cập 

phát sinh; kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện dự án theo thẩm quyền, trách 

nhiệm được giao. Ngoài ra, huyện luôn chủ động phối hợp với các Sở, ngành cấp 

tỉnh trong hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận các thông tin có liên quan để 

thực hiện dự án. 

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

- Kết quả giao đất, cho thuê đất: Các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Ngọc 

Hiển đều không thông qua hình thức đấu giá.  

Có 05 dự án đã được giao đất (Nhà máy điện gió Viên An; Nhà máy điện gió 

Tân Ân 1 (giai đoạn 2021-2025, công suất 30 MW); Nhà máy điện gió Tân Ân 1 

(giai đoạn 2021-2025, công suất 45 MW); Chợ Rạch Gốc và Chợ Ông Trang) và 

01 dự án đang chờ phê duyệt chủ trương đầu tư (chưa giao đất): Dự án điện gió An 

Đông 1 (Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng tái tạo An Đông chủ đầu tư). 

Các dự án đều phù hợp theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được UBND 

tỉnh phê duyệt. 

- Kết quả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Trong tổng số 05 dự án đã có quyết 

định giao đất; cho thuê đất có 01 dự án (Nhà máy điện gió Viên An) có lập hồ sơ 
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giải phóng mặt bằng; trình tự, thủ tục, thời gian, thực hiện kế hoạch giải phóng mặt 

bằng: đảm bảo đúng theo quy định - đã hoàn thành công tác chi trả. 

4. Công tác phối hợp với các Sở, ngành tỉnh có liên quan 

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện đã phối hợp với các Sở, 

ngành tỉnh thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân 

sách đảm bảo đúng thời gian quy định. Tuy nhiên, trong quá trình theo dõi tiến độ 

thực hiện các dự án và thực hiện chức năng quản lý nhà nước của địa phương còn 

một số khó khăn như: Các dự án đều do các Sở, ngành tỉnh quản lý nên việc tiếp 

cận các dự án còn gặp nhiều khó khăn, có khi không liên hệ được nhà đầu tư, các 

nhà đầu tư chưa thực hiện gửi đồng thời báo cáo tình hình thực hiện dự án cho cấp 

huyện mà chỉ tập trung báo cáo cho Sở, ngành tỉnh quản lý,… 

III. Đề xuất, kiến nghị 

- Tiếp tục nghiên cứu cơ chế, chính sách thu hút, nâng cao hiệu quả đầu tư; 

thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư. Nghiên cứu cơ chế thực hiện các dự án xã hội 

hóa trên địa bàn các huyện, nhất là các dự án cầu, đường giao thông nông thôn, tạo 

điều kiện thông thoáng, giảm bớt thủ tục khi thực hiện các dự án này. 

- Đối với các dự án do các Sở, ngành tỉnh quản lý cần có sự chỉ đạo các nhà 

đầu tư báo cáo tình hình thực hiện đồng thời cho cả Sở, ngành tỉnh quản lý và địa 

phương để cập nhật kịp thời các thông tin dự án. 

Trên đây là nội dung báo cáo công tác quản lý đầu tư các dự án có sử dụng 

đất bằng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn huyện Ngọc Hiển (theo Kế hoạch giám 

sát số 22/KH-ĐGS ngày 17/10/2022 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Cà 

Mau). Ủy ban nhân huyện báo cáo Đoàn giám sát nắm, xem xét./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi  

(Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh); 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng TC-KH; 

- Phòng TN&MT; 

- Lãnh đạo VP; 

- Lưu: VT, (ttbinh54). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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