
UBND TỈNH CÀ MAU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /BC-STNMT Cà Mau, ngày       tháng 11 năm 2022 

BÁO CÁO 

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

ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Cà Mau thuộc trách nhiệm 

của Sở Tài nguyên và Môi trường 

Kính gửi: Đoàn giám sát theo Quyết định số 09/QĐ-HĐND 

ngày 17/10/2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh 

Thực hiện Quyết định số 09/QĐ-HĐND ngày 17/10/2022 của Ban Kinh tế 

- Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực 

hiện đầu tư các dự án có sử dụng đất bằng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh 

Cà Mau (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/9/2022), Sở Tài nguyên và Môi 

trường báo cáo theo Đề cương kèm theo Kế hoạch số 22/KH-ĐGS ngày 

17/10/2022 của Đoàn giám sát như sau: 

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

trợ, tái định cư 

1. 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 

1.1. Căn cứ pháp lý, các văn bản hướng dẫn của Trung ương 

Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết về thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về việc quy 

định giá đất; 

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về việc quy 

định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 
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Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ về việc quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu 

đồi đất; 

Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; 

Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất; 

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng 

dẫn thi hành Luật Đất đai. 

1.2. Các chính sách cụ thể do UBND tỉnh Cà Mau ban hành. 

Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 ban hành Quy định về 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà 

Mau; 

Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

trên địa bàn tỉnh Cà Mau kèm theo Quyết định số 62/2015/QD-UBND ngày 

31/12/2015 của UBND tỉnh Cà Mau; 

Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 ban hành Quy định đơn 

giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Cà Mau; 

Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi 

đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-

UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Cà Mau; 

Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi 

đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QD-

UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Cà Mau; 
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Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 ban hành Quy định về 

giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên 

địa bàn tỉnh Cà Mau; 

Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 ban hành quy định về 

giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi thuỷ sản khi Nhà nước thu hồi đất trên 

địa bàn tỉnh Cà Mau; 

Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 ban hành Bảng giá các 

loại đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau;  

Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 ban hành Quy định về 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà 

Mau; 

Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 ban hành bổ sung 

Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Cà 

Mau kèm theo Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cà Mau; 

Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất 

trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND 

ngày 11/10/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau. 

2. 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; 

thời gian thực hiện các bước quy trình, thủ tục 

Quy trình, thủ tục, các bước trong quá trình triển khai thực hiện công tác 

thu hồi đất; thời gian thực hiện các bước quy trình, thủ tục được thực hiện theo 

đúng quy định tại Chương 6 Luật Đất đai 2013. Tại Điều 69, Điều 114 của Luật 

đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn từng nội dung công việc thực hiện 

trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được quy định cụ thể như: ban 

hành thông báo thu hồi đất, phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo 

đạc, kiểm đếm; tổ chức niêm yết công khai phương án; điều tra, khảo sát, đo đạc 

xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất để lập 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc;... 

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có nhiều nội dung công việc phải thực 

hiện theo quy định, liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, nhưng không quy định 

cụ thể thời gian thực hiện của từng cơ quan, đơn vị (thời gian bắt đầu và thời 

gian kết thúc). Thời gian qua, trong quá trình tổ chức thực hiện công tác bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư đối với từng dự án, công trình cụ thể, không xác định 

thời gian thực hiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, Hội đồng bồi thường, hỗ 
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trợ, tái định cư cấp huyện và Trung tâm Phát triển quỹ đất. Việc thực hiện bồi 

thường, giải phóng mặt bằng đối với từng dự án, công trình hoàn thành đã qua là 

sự quyết tâm chính trị, chỉ đạo sâu sát của các cấp chính quyền. Theo quy định 

tại Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh ban 

hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND cấp 

huyện, các quan, đơn vị liên quan trong thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ, 

không quy định thời gian phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan với Trung 

tâm Phát triển quỹ đất trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (chỉ quy 

định thời gian thẩm định Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của UBND cấp huyện), dẫn đến tình trạng khi Trung tâm Phát 

triển quỹ đất thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao cũng không xác định 

thời gian hoàn thành. Do đó, để khắc phục vấn đề nêu trên, UBND tỉnh đã ban 

hành Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 09/02/2021 về thực hiện công tác khảo 

sát, điều tra, đo đạc đất đai, kiểm kê tài sản gắn liền với đất; định giá đất cụ thể; 

lập Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án, công trình 

theo Danh mục năm 2021; Quyết định số 2142/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban 

hành Quy trình áp dụng các quy định của pháp luật trong thực hiện các dự án 

đầu tư trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Theo đó, quy định việc tổ chức thực hiện bồi 

thường, giải phóng mặt bằng qua 15 bước công việc, với thời gian tối thiểu là 89 

ngày làm việc và tối đa là 279 ngày làm việc.  

3. 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 

Các dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban 

hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án đã thực hiện đều 

phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt. 

4. 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). 

Từ 01/01/2019 đến 30/9/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối 

hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan thẩm định trình UBND tỉnh phê 

duyệt phương án, ban hành quyết định thu hồi đất 02 dự án và đã hoàn thành 

công tác thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, cụ thể như sau: 

- Năm 2019: Dự án Công trình đường dây 110KV Nhà máy điện gió Khai 

Long - Trạm 110KV Năm Căn do Tổng Công ty Điện lực Miền Nam làm chủ 

đầu tư với diện tích đất thu hồi là: 1,83ha. 
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Năm 2021: Dự án Nhà máy điện gió Viên An do Công ty TNHH MTV 

Năng lượng Viên An Cà Mau làm chủ đầu tư với diện tích đất thu hồi là: 

13,59ha. 

5. Kết quả thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:  

Căn cứ quyết định phê duyệt Phương án, quyết định thu hồi đất của UBND 

tỉnh, UBND cấp huyện nơi thực hiện dự án có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức được 

giao nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư, 

các cơ quan, đơn vị có liên quan thông báo mức bồi thường, hỗ trợ cho người sử 

dụng đất bị ảnh hưởng dự án biết và tổ chức chi trả đúng theo quy định. Kết quả 

thực hiện: Tổ chức được giao làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã 

chi trả đúng theo phương án được phê duyệt. 

5.1. 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,… 

a) Công tác xây dựng phương án, thẩm định, phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư: 

Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người sử dụng đất có đất bị 

thu hồi được Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 

ngành, đơn vị có liên quan thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án, 

ban hành quyết định thu hồi đất đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời gian quy 

định (Phương án do Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án, ban hành Quyết định thu hồi đất, chủ 

yếu là đất do tổ chức quản lý, sử dụng). 

b) Công tác định giá đất cụ thể phục vụ bồi thường, hỗ trợ: 

Theo quy định tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 

phủ quy định về giá đất, Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá 

đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá 

đất, thì không quy định thời gian lập thủ tục thuê đơn vị tư vấn, thời gian đơn tư 

vấn xác định giá đất cụ thể, không quy định thời gian Sở Tài nguyên và Môi 

trường trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh; chỉ quy định thời gian Sở 

Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện giá đất, trình UBND tỉnh phê duyệt trong 

05 ngày (tại khoản 1 Điều 32 của Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 

30/6/2014); thời gian UBND tỉnh ban hành Quyết định giá đất là 05 ngày (khoản 

1 Điều 32 của Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014). Do đó, để 
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theo dõi tiến độ thực hiện từng bước công việc, Sở Tài nguyên và Môi trường đã 

ban hành Quy trình nội bộ xác định giá đất cụ thể (số 01/2020/STNMT ngày 

27/4/2020), với thời gian thực hiện tối đa là 53 ngày (từ bước tiếp nhận hồ sơ 

đến bước trình UBND tỉnh quyết định giá đất cụ thể). 

Việc tổ chức xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở thực hiện bồi thường, giải 

phóng mặt bằng, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo Điều 29, Điều 30, 

Điều 31, Điều 32 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 và quy trình 

nội bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường. Về áp dụng phương pháp xác định giá 

đất cụ thể để bồi thường, giải phóng mặt bằng nói chung và các dự án nhà ở đô 

thị, nhà ở thương mại là theo phương pháp so sánh. Từ ngày 01/1/2019 đến 

30/9/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở 

thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án như sau: 

- Năm 2019: Dự án Khu dân cư phường Tân Xuyên (Khu D) với quy mô 

diện tích 44,78 ha, do Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau làm chủ 

đầu tư, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 

04/11/2019. 

- Năm 2020: 

+ Dự án Khu dân cư phía Tây tuyến đường Tạ Uyên, Phường 9, thành phố 

Cà Mau với quy mô 24,63 ha, do Công ty Cổ phần Minh Thắng làm chủ đầu tư, 

đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 05/3/2020. 

+ Dự án điều chỉnh Khu dân cư Thạnh Phú, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, 

thành phố Cà Mau, với quy mô diện tích 1,73 ha do Công ty TNHH Thiên Tân 

làm chủ đầu tư, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 52/QĐ-UBND 

ngày 17/4/2020. 

- Năm 2021: 

+ Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại An Sinh III (Khu C 3), Khu đô 

thị cửa ngõ Đông Bắc, thành phố Cà Mau với quy mô 2,27 ha, do Công ty Cổ 

phần Tập đoàn Đồng Tâm làm chủ đầu tư, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 08/9/2021. 

+ Dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu đô thị mới khóm 5, Phường 1, thành 

phố Cà Mau với quy mô diện tích 22,97 ha, do Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T 

Cà Mau làm chủ đầu tư, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

2598/QĐ-UBND ngày 25/11/2021. 

- Năm 2022: 

+ Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại An Sinh IV (Khu B), Khu đô 

thị cửa ngõ Đông Bắc, thành phố Cà Mau với quy mô 33,14 ha, do Công ty Cổ 
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phần Tập đoàn Đồng Tâm làm chủ đầu tư, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 28/01/2022. 

+ Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại An Sinh V (Khu D), Khu đô thị 

cửa ngõ Đông Bắc, thành phố Cà Mau với quy mô 42,61 ha, do Công ty Cổ 

phần Tập đoàn Đồng Tâm làm chủ đầu tư, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 29/4/2022. 

+ Dự án Khu dịch vụ - dân cư Khu Công nghiệp Sông Đốc, khóm 11 và 

khóm 1, thị trấn Sông Đốc với quy mô diện tích 76,93 ha, do Liên danh Công ty 

Cổ phân đầu tư phát triển xây dựng Thuận Thành Công và công ty Cổ phần đầu 

tư xây dựng Long An IDICO làm chủ đầu tư, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 2292/QĐ-UBND ngày 31/8/2022. 

+ Dự án chỉnh trang Khu dân cư đường Vành đai số 2, Phường 4 và 

Phường 9, thành phố Cà Mau, với quy mô diện tích 41,68 ha do Công ty TNHH 

Xây dựng Quang Tiền làm chủ đầu tư, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 2515/QĐ-UBND ngày 07/10/2022. 

Việc xác định giá đất để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án đảm 

bảo trình tự, thủ tục quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 

30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương 

pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư 

vấn xác định giá đất. 

5.2. 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?  

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 69 Luật Đất đai 2013, Tổ chức làm nhiệm vụ 

bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án (Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

của huyện hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh) gửi Quyết định bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư đến từng người có đất bị thu hồi, được Sở Tài nguyên và Môi 

trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tại Điều 54 Quyết 

định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 (nay là Điều 58 Quyết định số 

31/2021/QĐ-UBND ngày 11/10/2021) Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, thời gian qua, 

việc gửi Quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến từng người có đất bị thu 

hồi chưa đảm bảo theo quy định. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng 

mặt bằng dự án chỉ thực hiện gửi Thông báo về việc nhận tiền bồi thường đến 

từng người bị ảnh hưởng; các nội dung tại Thông báo nhận tiền bồi thường vẫn 

đảm bảo các nội dung theo quy định của Quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 69 Luật Đất đai 2013. Vấn đề này đã 

được Kiểm toán Nhà nước yêu cầu rút kinh nghiệm tại Thông báo số 470/TB-
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KTNN ngày 02/8/2022 về việc thông báo kết quả kiểm toán chuyên đề trong 

công tác quản lý nhà nước về đất đai giai đoạn năm 2017-2021 của tỉnh Cà Mau. 

Để thực hiện việc triển khai Quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến 

từng người có đất bị  thu hồi đảm bảo theo quy định pháp luật, Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã có Công văn số 2994/STNMT-QLĐĐ ngày 28/9/2022 kiến nghị 

UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố Cà Mau; Tổ chức làm nhiệm 

vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án triển khai thực hiện trình tự, thủ tục 

thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án phải bằng Quyết định bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư gửi đến từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh 

hưởng. Đến ngày 11/10/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 

6855/UBND-NNTN chỉ đạo UBND các huyện, tổ chức thực hiện bồi thường, 

giải phóng mặt bằng thực hiện đúng theo quy định nêu trên. 

5.3. 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? 

Cả 02 dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, 

ban, ngành, đơn vị có liên quan thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt phương 

án, ban hành quyết định thu hồi đất đều có thay đổi so với phương án được 

duyệt ban đầu, cụ thể như sau: 

- Năm 2019: Dự án Công trình đường dây 110KV Nhà máy điện gió Khai 

Long - Trạm 110KV Năm Căn do Tổng Công ty Điện lực Miền Nam làm chủ 

đầu tư với diện tích đất thu hồi là: 1,83ha. Dự án được UBND tỉnh ban hành 

Quyết định phê duyệt phương án bổ sung 05 lần, nguyên nhân bổ sung được thể 

hiện rõ trong từng phương án, nguồn kinh phí do Tổng Công ty Điện lực Miền 

Nam TNHH chi trả. Cụ thể: 

Bổ sung lần 1: Nguyên nhân tại thời điểm lập phương án được UBND tỉnh 

phê duyệt ban đầu, do chưa xác định được diện tích mặt nước nuôi trồng thủy 

sản nên chưa lập phương án. Sau khi khảo sát hiện trạng, diện tích nuôi trồng 

thủy sản của hộ gia đình, cá nhân (nhận giao khoán) bị ảnh hưởng bởi dự án nên 

lập phương án bổ sung.  

Bổ sung lần 2: Nguyên nhân thay đổi so với Phương án lần đầu được 

UBND tỉnh phê duyệt, do Tổng Công ty Điện lực miền Nam có Công văn số  

1043/EVNSPC-ĐT ngày 10/02/2020 về việc thỏa thuận điều chỉnh hướng tuyến 

đoạn tuyến G8-G9-G10 công trình đường dây 110kV Nhà máy điện gió Khai 

Long - Trạm 110kV Năm Căn, được UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh tại Công 

văn số 1741/UBND-KT ngày 17/3/2020 về việc thỏa thuận điều chỉnh hướng 

tuyến (vị trí móng trụ số 38 mới điều chỉnh thay đổi thiết kế đến vị trí móng trụ 
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trước khi điều chỉnh với khoảng cách là 17m). Trên cơ sở đó, Trung tâm Phát 

triển quỹ đất tỉnh đã thực hiện hoàn thành công tác đo đạc, kiểm kê tài sản và lập 

phương án thay thế đối với các trường hợp có thay đổi, trình UBND tỉnh phê 

duyệt theo quy định. 

Bổ sung lần 3: Nguyên nhân thay đổi so với Phương án lần đầu do chưa 

xác định được diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản nên chưa lập phương án 

của 02 trường hợp. Sau khi khảo sát hiện trạng, diện tích nuôi trồng thủy sản của 

hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án nên lập phương án bổ sung.  

Bổ sung lần 4: Nguyên nhân thay đổi so với Phương án lần đầu là do ngày 

11/5/2021, Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam tiến hành bàn giao mốc từ trụ 

số 02 đến trụ số 09 và từ trụ số 38 đến trụ số 42 cho Trung tâm Phát triển quỹ 

đất tỉnh. Ngày 04/6/2021, Ban Quản lý dự án điện lực miền Nam có Công văn 

số 3213/AĐLMN-QLCTĐ2 về việc triển khai công tác đo vẽ và lập phương án 

các vị trí móng trụ dịch chuyển do xử lý thiết kế gói thầu 15 thuộc đường dây 

110kV NMĐG Khai Long - trạm 110kV Năm Căn. Trên cơ sở đó, Trung tâm 

Phát triển quỹ đất tỉnh đã thực hiện hoàn thành công tác đo đạc, kiểm kê tài sản 

và lập phương án điều chỉnh theo quy định. 

Bổ sung lần 5 (bổ sung 01 trường hợp): Nguyên nhân thay đổi so với 

Phương án lần đầu là do tại thời điểm lập phương án được UBND tỉnh phê 

duyệt, chủ hộ (nhận giao khoán đất rừng) không đồng ý cung cấp chứng minh 

nhân dân, sổ hộ khẩu và hợp đồng giao khoán nên chưa lập hỗ trợ về đất. Sau 

khi thu thập được các giấy tờ có liên quan nên lập phương án bổ sung. 

* Năm 2021: Dự án Nhà máy điện gió Viên An do Công ty TNHH MTV 

Năng lượng Viên An Cà Mau làm chủ đầu tư với diện tích đất thu hồi là: 

13,59ha. Dự án được UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt phương án và 

bổ sung 04 lần, nguyên nhân bổ sung được thể hiện rõ trong từng phương án, 

nguồn kinh phí do Công ty TNHH MTV Năng lượng Viên An Cà Mau chi trả. Cụ 

thể: 

Nguyên nhân lập phương án trình UBND tỉnh phê duyệt 02 lần là do mở 

rộng quy mô dự án từ diện tích 2,84ha lên 13,59ha. 

Bổ sung lần 1: Nguyên nhân thay đổi so với Phương án lần đầu được 

UBND tỉnh phê duyệt là do tại thời điểm lập phương án được UBND tỉnh phê 

duyệt ban đầu, chưa xác định xét duyệt hộ gia đình, cá nhân (nhận giao khoán 

đất rừng) trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên phần đất nông nghiệp bị ảnh hưởng 

bởi Dự án, sau khi xác định lại thì lập Phương án bổ sung. 
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 Bổ sung lần 2: Nguyên nhân thay đổi so với Phương án lần đầu được 

UBND tỉnh phê duyệt do thực hiện hỗ trợ khác theo Công văn số 3060/UBND-

NNTN ngày 15/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (hỗ trợ khác đối với 

trường hợp hộ giao khoán đất rừng phòng hộ bằng mức hộ nhận giao khoán đất 

rừng sản xuất).  

Bổ sung lần 3: Nguyên nhân thay đổi so với Phương án lần đầu do xác định 

chưa chính xác loại hình vật nuôi thủy sản của hộ dân (xác định là quảng canh).  

Sau khi xác định lại mô hình nuôi tôm của hộ một số hộ dân bị ảnh hưởng bởi 

dự án là quảng canh cải tiến nên lập phương án điều chỉnh, bổ sung. 

Bổ sung lần 4: Nguyên nhân thay đổi so với Phương án lần đầu là do tại 

thời điểm lập phương án ban đầu có một trường hợp chủ hộ đã chết, chưa lập 

thủ tục thừa kế nên tạm thời chưa lập hỗ trợ chuyển đổi nghề. Sau khi căn cứ 

theo biên bản họp gia đình về việc thừa kế thành quả lao động được UBND xã 

Viên An Đông xác nhận được nhận thừa kế nên lập phương án bổ sung. 

5.4. 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? 

Căn cứ quyết định phê duyệt Phương án, UBND cấp huyện nơi thực hiện 

dự án có trách nhiệm chỉ đạo Tổ chức được giao làm nhiệm vụ bồi thường, giải 

phóng mặt bằng chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị có liên 

quan thông báo mức bồi thường, hỗ trợ cho người sử dụng đất bị ảnh hưởng dự 

án biết và tổ chức chi trả đúng theo quy định. Kết quả thực hiện đã hoàn thành 

việc thu hồi đất đối với Dự án Nhà máy điện gió Viên An, với quy mô diện tích 

13,59 ha, nguồn kinh phí do Công ty TNHH MTV Năng lượng Viên An Cà Mau  

chi trả là 2,64 tỷ đồng; hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 

47 trụ điện thuộc đường dây 110kV NMĐG Khai Long - trạm 110kV Năm Căn, 

với quy mô diện tích thu hồi là 0,603 ha. 

5.5. 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 

Cả 02 dự án nêu trên không có trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị ảnh 

hưởng dự án đủ điều kiện bố trí tái định cư theo quy định. Do đó, không thực 

hiện bố trí tái định cư cho hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất khi thực hiện 02 dự 

án. 
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5.6. 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 

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất và chuyển đổi 

nghề nghiệp khi thu hồi đất nông nghiệp đã được đơn vị lập phương án thực 

hiện đúng theo Điều 22, Điều 23 Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 

31/12/2015 của UBND tỉnh (nay là Điều 26, Điều 27 Quyết định số 

30/2021/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh). 

6. 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 

Căn cứ trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường được quy định cụ thể 

tại Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Cà Mau ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, 

phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan 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; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định giải quyết 

những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư các dự án do UBND cấp huyện và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh báo 

cáo, đề xuất, kiến nghị.  

Về 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 đã được quy định cụ 

thể tại Điều 62, Điều 63, Điều 64 Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 

11/10/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Qua theo dõi, Sở 

Tài nguyên và Môi trường nhận thấy UBND cấp huyện, Tổ chức làm nhiệm vụ 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chủ đầu tư; các cơ quan, đơn vị phối hợp 

tương đối chặt chẽ trong quá trình thực hiện các dự án. 

 Về trách nhiệm của các chủ đầu tư trong quá trình thực hiện Dự án: Chủ 

đầu tư có trách nhiệm chuyển kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo 

phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư (Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cấp huyện 

hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh) để tổ chức chi trả kinh phí bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư cho đối tượng bị ảnh hưởng; đồng thời, có trách nhiệm phối 

hợp với UBND cấp huyện, Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái 
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định cư, chính quyền địa phường; các cơ quan, đơn vị giải quyết khó khăn, 

vướng mắc theo quy định. 

7. Công tác thanh tra, kiểm tra 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 

Trong niên độ báo cáo, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa tổ chức thanh 

tra trình tự, thủ tục thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tuy 

nhiên, trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến thu hồi đất, bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư (46 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Chủ tịch UBND tỉnh) thì nội dung chủ yếu của khiếu nại là tăng giá bồi thường, 

hỗ trợ, chính sách tái định cư, tăng diện tích đất thu hồi... ; không nhận được 

khiếu nại, tố cáo về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư. 

Trong niên độ báo cáo, có các Đoàn thanh tra của Trung ương và Kiểm 

toán Nhà nước về công tác quản lý đất đai như sau: 

- Đoàn Thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường: 01 Đoàn (theo Quyết 

định số 2284/QĐ-BTNMT ngày 05/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường tại 

tỉnh Cà Mau từ ngày 16/9/2019 đến 16/11/2019).  

Ngày 21/5/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành các Kết luận: số 

2724/KL-BTNMT, số 2725/KL-BTNMT, số 2726/KL-BTNMT, số 2727/KL-

BTNMT, số 2728/KL-BTNMT về việc chấp hành pháp luật đất đai, môi trường 

của Công ty TNHH MTV Việt - Úc Cà Mau, Công ty Cổ phần Nhựt Hồng, 

Công ty Thương mại Địa ốc Hoàng Tâm - TNHH, Công ty Cổ phần Thương mại 

Phát triển Sài Gòn 268 và Công ty Cổ phần Khánh Linh trong quá trình thực 

hiện Dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Cà Mau; trong đó, có 03 kết luận (gồm: số 

2725/KL-BTNMT, số 2726/KL-BTNMT, số 2727/KL-BTNMT) liên quan đến 

công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án của Công ty Cổ phần 

Nhựt Hồng, Công ty Thương mại Địa ốc Hoàng Tâm - TNHH, Công ty Cổ phần 

Thương mại Phát triển Sài Gòn 268. Do đó, ngày 14/9/2020, UBND tỉnh đã ban 

hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về thực hiện Kết luận thanh tra của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. Đến ngày 11/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 

Công văn số 7154/UBND-NNTN giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, 

báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 14/9/2020 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công 

văn số 3472/STNMT-VP ngày 04/11/2022 trình UBND tỉnh xem xét ban hành 
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báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 14/9/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

- Kiểm toán Nhà nước: 01 Đoàn (theo Quyết định số 465/QĐ-KTNN ngày 

04/4/2022 của Tổng Kiểm toán nhà nước về Kiểm toán chuyên đề công tác quản 

lý nhà nước về đất đai giai đoạn 2017-2021 của tỉnh Cà Mau từ ngày 06/4/2022 

đến ngày 03/6/2022). Theo đó, Kiểm toán Nhà nước ban hành Thông báo số 

727/TB-KV V ngày 07/9/2022 về kết quả kiểm toán. Ngày 28/9/2022, Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 186/KH-UBND về thực hiện kết quả kiểm 

toán chuyên đề công tác quản lý nhà nước về đất đai giai đoạn 2017- 2021 của 

tỉnh Cà Mau. 

8. Nhận xét, đánh giá 

8.1. Đánh giá chung việc thực hiện các quy trình, thủ tục theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao 

- Việc thực hiện các quy trình, thủ tục theo chức năng, nhiệm vụ được giao 

về công tác thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án, ban hành quyết 

định thu hồi đất; 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; công tác 

tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định giải quyết những khó khăn, 

vướng mắc trong việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự 

án do UBND cấp huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo, đề xuất, kiến 

nghị đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đảm bảo về hồ sơ, tiến độ, 

thời gian thực hiện theo quy định. 

- Công tác định giá đất cụ thể phục vụ bồi thường, hỗ trợ: Việc thực hiện 

quy trình, thủ tục định giá đất cụ thể đảm bảo về thành phần hồ sơ, thời gian 

theo quy định. 

8.2. Về thuận lợi: 

- Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn đã quy định cụ thể, chi 

tiết. 

- Được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND cấp 

huyện và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, đơn vị có liên quan. Đặc biệt, 

sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 07/02/2022  

về tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 

lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện quy hoạch, bồi 

thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng 

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, đã tạo sự chuyển biến tích cực về tư 

duy và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện 
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quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án xây dựng 

kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, trong 

quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, có sự hỗ trợ hướng dẫn kịp 

thời của các Bộ, ngành liên quan.  

- Công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự 

án, công trình vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi 

ích quốc gia, công cộng theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản 

hoàn thành, đáp ứng kịp thời tiến độ giải ngân vốn đầu tư công hàng năm. Việc 

làm tốt công tác giải phóng mặt bằng là yếu tố quan trọng quyết định thu hút 

vốn đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công; bên cạnh đó, còn góp phần đảm bảo 

quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tạo điều kiện cho người dân bị thu hồi 

đất có cuộc sống ổn định hơn sau khi bị thu hồi, giảm dần tình trạng khiếu nại, 

tố cáo trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.  

- UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 09/02/2021 thực 

hiện công tác khảo sát, điều tra, đo đạc đất đai, kiểm kê tài sản gắn liền với đất; 

định giá đất cụ thể; lập Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với  các 

dự án, công trình theo Danh mục năm 2021 tỉnh Cà Mau; ban hành Quyết định 

số 2142/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 ban hành Quy trình áp dụng các quy định 

của pháp luật trong thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Cà Mau, trong 

đó đã quy định trách nhiệm thực hiện, trách nhiệm phối hợp, thời gian thực hiện 

của từng cơ quan, đơn vị trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Qua 

đó, tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm tra, theo dõi từng nhiệm vụ công 

việc. 

8.3. Về khó khăn, hạn chế và nguyên nhân: 

- Đối với công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

Việc quản lý đất đai của chính quyền địa phương tại một số nơi qua các 

thời kỳ còn lỏng lẻo; tình trạng lấn chiếm đất công, chuyển mục đích sử dụng 

đất trái phép, chuyển nhượng đất đai không đúng quy định của pháp luật còn  

xảy ra. Việc tranh chấp, lấn chiếm đất còn xảy ra nhiều nhưng chính quyền cơ 

sở không giải quyết dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh, để kéo dài, đến khi giải 

phóng mặt bằng thì hộ dân cản trở, khiếu kiện, gây chậm trễ.  

Ý thức chấp hành quy định pháp luật về đất đai của một bộ phận người dân 

chưa cao như: chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy tay không đúng quy 

định; sử dụng đất không có giấy tờ pháp lý; nhiều hộ từ nơi khác đến chuyển 

nhượng, không biết địa chỉ liên hệ nên khi lập phương án bồi thường, giải phóng 

mặt bằng, số hộ vắng chủ chiếm tỷ lệ cao. Nhiều hộ không phối hợp xác định 

ranh giới thửa đất, không cung cấp giấy tờ có liên quan cho cán bộ làm nhiệm 
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vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng. Do đó, việc xác định nguồn gốc, ranh giới, 

diện tích, chủ sử dụng đất gặp khó khăn, thời gian kéo dài....mất rất nhiều thời 

gian để sao lục hồ sơ, xác minh, tham mưu xử lý. 

Tình trạng người dân sử dụng đất chưa đúng mục đích còn xảy ra nhiều. 

Việc xây dựng các công trình trái phép diễn ra khá phổ biến, đến khi thực hiện 

việc bồi thường, hỗ trợ theo quy định của Nhà nước thì giá trị bồi thường không 

tương xứng với giá trị thực tế người dân đã đầu tư, dẫn đến việc người dân yêu 

cầu, khiếu nại. 

Đối với việc thi công các móng trụ, kéo đường dây truyền tải điện của các 

công trình điện, các chủ đầu tư chưa phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã, Trung 

tâm Phát triển quỹ đất và Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cấp huyện 

trong xác định mức độ ảnh hưởng đối với từng người bị ảnh hưởng để có giải 

pháp bồi thường, hỗ trợ đồng bộ, mà chủ đầu tư tự thi công, tự thỏa thuận với hộ 

gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng với mức thỏa thuận không thống nhất (chênh 

lệch lớn với mức hỗ trợ) nên phát sinh nhiều trường hợp so sánh, ngăn cản trong 

quá trình thi công dự án.  

Việc xây dựng các Khu tái định cư để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị 

ảnh hưởng bởi các dự án trước khi thực hiện thu hồi đất chưa kịp thời, dẫn đến 

việc vận động bàn giao mặt bằng gặp khó khăn, làm chậm tiến độ dự án. 

- Đối với công tác định giá đất cụ thể thực hiện bồi thường, hỗ trợ 

+ Công tác điều tra, khảo sát giá đất phổ biến trên thị trường để phục vụ 

cho công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, 

nhất là đối với giá đất nông nghiệp trong khu dân cư hoặc trong địa giới hành 

chính phường, thị trấn để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi 

Nhà nước thu hồi đất, do giá đất nông nghiệp khi khảo sát chuyển nhượng thực 

tế trên thị trường có giá trị tương đương với giá đất ở, do đó việc xác định giá 

đất nông nghiệp cho phù hợp còn gặp nhiều khó khăn. 

+ Một số loại đất, khu vực không có thông tin về giao dịch chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất hoặc nơi có giao dịch nhưng thông tin giá đất, độ tin cậy 

không cao (người dân thường kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn giá thực tế để 

giảm thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất). 

+ Việc xác định giá đất cụ thể để bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự 

án sau thường cao hơn dự án trước, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt 

bằng. 
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+ Công tác phối hợp đánh giá kết quả xác định giá đất của chính quyền cấp 

huyện từng lúc, từng nơi còn chậm, có trường hợp phải gửi văn bản đôn đốc 

nhiều lần.  

+ Sau khi UBND tỉnh ban hành quyết định  phê duyệt Kế hoạch định giá 

đất cụ thể hàng năm của tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã mời được 07 đơn 

vị tư vấn đủ điều kiện tư vấn xác định giá đất theo quy định của Bộ Tài chính. 

Tuy nhiên, đến nay chỉ có 05 đơn vị tư vấn đồng ý ký hợp đồng tư vấn xác định 

giá đất cụ thể để tính bồi thường về đất và thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, 

gồm: Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Phú Khang (Thành phố Hà Nội), 

Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam (Thành phố Hồ Chí 

Minh) và Công ty Cổ phần Thẩm định - Giám định Cửu Long (thành phố Cần 

Thơ), Trung tâm Dịch vụ tài chính công tỉnh, Công ty Cổ phần Thẩm định giá 

Việt Tín. Tuy nhiên, chỉ 02 đơn vị còn tham gia thực hiện là Công ty Cổ phần 

Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam và Công ty Cổ phần Thẩm định - Giám 

định Cửu Long. Với số lượng dự án lớn nhưng chỉ có 02 Công ty thực hiện 

thường xuyên nên tiến độ xác định giá đất cụ thể thường chậm so với thời gian 

dự kiến. 

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

1. 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: 

1.1. Các văn bản quy định, hướng dẫn có liên quan áp dụng tại địa 

phương 

Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết về thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thực hiện Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 

ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi 
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tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư 

hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

1.2. 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 

a) Trình tự, thủ tục về thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, 

cho thuê đất của tổ chức 

Thực hiện Quyết định 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai 

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Cà Mau; Quyết định 2086/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ 

sung, thay thế; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất 

đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Cà 

Mau, thời gian giải quyết 10 ngày, quy trình giải quyết gồm 03 bước như sau: 

Bước 1: Công chức trực tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh 

hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và xuất phiếu hẹn cho Tổ chức, cơ sở tôn 

giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tạo hồ sơ điện tử, chuyển 

đến Sở Tài nguyên Môi trường xử lý hồ sơ: 0,5 ngày làm việc. 

Bước 2: Công chức phụ trách chuyên môn tham mưu lãnh đạo Sở Tài 

nguyên và Môi tổ chức cuộc họp thẩm định hoặc gửi xin ý kiến bằng văn bản 

của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc tổ chức kiểm tra thực địa; 

trình Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản thẩm định và chuyển đến 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 09 ngày làm việc. 

Bước 3: Văn thư ghi số, lưu hồ sơ, scan kết quả giải quyết đính kèm lên hệ 

thống, gửi hồ sơ về Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh trả kết quả cho 

tổ chức, cá nhân: 0,5 ngày làm việc.  

b) Trình tự, thủ tục về giao đất, cho thuê đất 

Thực hiện Quyết định 168/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai 

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Cà Mau, tổng thời gian thực hiện thủ tục này không quá 16 (mười sáu) ngày làm 

việc, không tính thời gian người sử dụng đất đến ký hợp đồng thuê đất và thực 

hiện nghĩa vụ tài chính (theo Điều 6 của Quy chế phối hợp thực hiện giải quyết 

thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết 
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định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh); đối với 

các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời 

gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày. Quy trình giải quyết gồm10 bước như 

sau: 

Bước 1: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh có trách 

nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi cục Quản lý đất đai (nay là Phòng Quản lý Đất đai) 

trong ngày, trường hợp hồ sơ nhận sau 16 giờ thì chuyển hồ sơ trong buổi sáng 

ngày làm việc tiếp theo; thời gian tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là 0,5 

(không phẩy năm) ngày làm việc. 

Bước 2: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đã có văn bản thẩm định nhu cầu sử 

dụng đất), trong thời gian không quá 1,5 (một phẩy năm) ngày làm việc, Phòng 

Quản lý Đất đai tiến hành kiểm tra, xem xét các nội dung đã chỉnh sửa, bổ sung 

theo nội dung Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao 

đất, thuê đất đã gửi Chủ đầu tư. Nếu đủ điều kiện theo quy định pháp luật thì dự 

thảo tờ trình, quyết định giao đất, cho thuê đất và trình Giám đốc Sở Tài nguyên 

và Môi trường ký tờ trình, chuyển toàn bộ hồ sơ trình đến UBND tỉnh Cà Mau. 

Bước 3: Trong thời gian không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ khi nhận 

đủ hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường trình, UBND tỉnh Cà Mau xem xét 

ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất và chuyển trả kết quả về Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 

Bước 4: Sau khi nhận được quyết định, Phòng Quản lý Đất đai có trách 

nhiệm tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai quyết định, 

chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức bàn giao đất tại thực địa; 

chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai để lập “Phiếu chuyển thông tin để 

xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất” kèm theo trích lục, chuyển 

đến cơ quan Thuế. Thời gian triển khai quyết định, bàn giao đất tại thực địa là 

không quá 02 (hai) ngày làm việc, thời gian thực hiện tại Văn phòng đăng ký đất 

đai là không quá 1,5 (một phẩy năm) ngày làm việc. 

Bước 5: Trong thời gian không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ khi nhận 

được hồ sơ do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến, cơ quan Thuế ban hành 

các thông báo về nghĩa vụ tài chính gửi cho Chủ đầu tư và chuyển thông báo 

nộp tiền đến Văn phòng đăng ký đất đai; đối với trường hợp thuê đất thì cơ quan 

Thuế thông báo đơn giá của chu kỳ thuê đất đầu tiên và chuyển đến Phòng Quản 

lý đất đai. 

Bước 6: Trong thời gian không quá 02 (hai) ngày làm việc sau khi nhận 

được thông báo đơn giá thuê đất đối với trường hợp thuê đất thì Phòng Quản lý 
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Đất đai dự thảo Hợp đồng thuê đất, trình lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường 

ký với Chủ đầu tư và chuyển Hợp đồng thuê đất đến cơ quan Thuế để phát hành 

thông báo nộp tiền thuê đất, chuyển Hợp đồng thuê đất đến Văn phòng đăng ký 

đất đai; cơ quan Thuế phát hành thông báo nộp tiền thuê đất trong thời gian 

không quá 1,5 (một phẩy năm) ngày làm việc. 

Bước 7: Trong thời gian 0,5 (không phẩy năm) ngày làm việc sau khi nhận 

được giấy tờ chứng minh đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (hoặc có văn bản 

của cơ quan Thuế về việc được miễn, giảm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, lệ 

phí trước bạ) từ người sử dụng đất, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển 

chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính đến Văn phòng đăng ký đất đai. 

Bước 8: Trong thời gian không quá 1,5 (một phẩy năm) ngày làm việc kể 

từ khi nhận được giấy tờ chứng minh người sử dụng đất đã thực hiện xong nghĩa 

vụ tài chính (hoặc văn bản của cơ quan Thuế về việc được miễn, giảm tiền sử 

dụng đất, tiền thuê đất, lệ phí trước bạ) do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

chuyển đến, Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện thẩm tra hồ sơ, in Giấy chứng 

nhận và chuyển hồ sơ trình đến Phòng Quản lý Đất đai. 

Bước 9: Trong thời gian 0,5 (không phẩy năm) ngày làm việc, Phòng Quản 

lý Đất đai trình lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận và 

chuyển trả kết quả về Văn phòng đăng ký đất đai. 

Bước 10: Trong thời gian 0,5 (không phẩy năm) ngày làm việc kể từ khi 

nhận được kết quả, các cơ quan có trách nhiệm thực hiện những công việc sau: 

Văn phòng đăng ký đất đai quét, lưu Giấy chứng nhận và chuyển Giấy chứng 

nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong ngày, nếu nhận Giấy chứng 

nhận sau 16 giờ thì chuyển trong buổi sáng ngày làm việc tiếp theo; Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả tiến hành trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất. 

1.3. 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 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 

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

dụng đất, tiền thuê đất 

- Công tác xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 

thực hiện đúng theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai năm 

2013, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về 

giá đất; Điều 29, Điều 34, Điều 35 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 
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30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quy trình thực hiện cụ 

thể như sau: 

Sở Tài nguyên và Môi trường thuê đơn vị tư vấn có chức năng định giá đất  

xây dựng chứng thư và phương án giá đất đối với dự án; gửi kết quả định giá về 

Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đánh giá kết quả xác định giá đất và 

phương án giá đất. Trường hợp có sai sót, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu 

đơn vị tư vấn chỉnh sửa đến khi hoàn thành, gửi lại Sở Tài nguyên và Môi 

trường kiểm tra, đối chiếu và xây dựng tờ trình về việc quyết định giá đất, tờ 

trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh thẩm định theo quy định tại Điều 

30, Điều 31 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

- Công tác thẩm định giá đất cụ thể: 

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn 

việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm 

định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất, Chủ tịch UBND tỉnh 

ban hành Quyết định số 1166/QĐ-UBND  ngày 07/7/2016 thành lập Hội đồng 

thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 

22/9/2016 về việc bổ sung thành viên Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể. Chủ 

tịch Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể đã ban hành Quyết định số 96/QĐ-

HĐTĐ ngày 27/9/2022 ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá 

đất cụ thể trên địa bản tỉnh (thay thế Quyết định số 12/QĐ-HĐTĐ ngày 

06/50/2016 của Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể), thành lập Tổ 

chuyên viên giúp việc.  

Sau khi nhận được phương án giá đất do Sở Tài nguyên và Môi trường 

trình, Tổ chuyên viên kiểm tra, tham mưu Sở Tài chính (Thường trực Hội đồng 

thẩm định) ban hành văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chỉnh sửa 

sai sót (nếu có) đến khi hoàn thành, Tổ chuyên viên báo cáo Hội đồng thẩm định 

họp để thông qua phương án giá đất và ban hành Thông báo kết quả thẩm định 

phương án giá đất cụ thể đối với dự án; thời gian thực hiện theo quy định. 

- Về công tác phê duyệt giá đất: 

Sau khi nhận được Thông báo thẩm định phương án giá đất của Hội đồng 

thẩm định giá đất cụ thể trên địa bản tỉnh Cà Mau, trong thời hạn không quá 05 

ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện Tờ trình, phương án giá 

đất trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định tại Điều 32 Thông tư số 

36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 
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b) 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) 

- Đối với trường hợp khu đất, thửa đất có giá trị tính dưới 20 tỷ (tính theo 

Bảng giá các loại đất do UBND tỉnh ban hành): giá đất cụ thể tính thu tiền sử 

dụng đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số điều chỉnh giá đất x 

(nhân với) giá đất trong bảng giá đất). Việc xác định giá đất cụ thể theo Nghị 

định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền 

thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 77/2015/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

điểm a khoản 2 Điều 2 và điểm b khoản 2 Điều 10 Thông tư liên tịch số 

88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục 

tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử 

dụng đất; khoản 2 Điều 7 Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 

của UBND tỉnh ban hành Quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa 

vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.  

Cụ thể: Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định cho thuê đất, Sở Tài 

nguyên và Môi trường ban hành Thông báo triển khai Quyết định giao đất, cho 

thuê đất đến tổ chức, đơn vị theo quy định; trong đó, giao Phòng Quản lý đất đai 

kiểm tra, rà soát tính toán giá trị quyền sử dụng đất đối với khu đất (thửa đất) 

cho thuê theo giá đất trong Bảng giá các loại đất do UBND tỉnh ban hành, sau 

đó lấy ý kiến của Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh. Trên cơ sở quy định pháp luật và 

ý kiến đóng góp của Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường 

chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất tỉnh chuyển thông tin đất đai đến Cục thuế tỉnh 

để tính và thông báo cho tổ chức sử dụng đất nộp tiền. Trong thời gian qua, đối 

với các trường hợp xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh 

giá đất đảm bảo theo quy định. 

- Đối với trường hợp xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất đối với các dự án nhà ở đô thị, nhà ở thương mại; khu đất, thửa đất 

thuê có giá trị trên giá trị trên 20 tỷ đồng (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) 

thực hiện theo quy định tại Điều 29, Điều 30, Điều 31, Điều 32, Điều 34, Điều 

35 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. Theo quy định tại các điều này, không quy định thời hạn 

phải hoàn thành việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể sau khi 

UBND tỉnh ban hành Quyết định giao đất, cho thuê đất. Tuy nhiên, để kiểm soát 

thời hạn thực hiện các hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quy 

trình định giá nội bộ số 01/2020/STNMT ngày 27/4/2020. Qua quá trình triển 
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khai thực hiện thực tế, công tác định giá đất cụ thể để làm cơ sở thực hiện bồi 

thường, giải phóng mặt bằng cơ bản đáp ứng yêu cầu, tiến độ. Đối với trường 

hợp xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối 

với các dự án nhà ở đô thị, nhà ở thương mại; khu đất, thửa đất thuê có giá trị 

trên giá trị trên 20 tỷ đồng, từ năm 2019 đến nay thường kéo dài trên 01 năm 

(chi tiết tại Phụ lục I kèm theo). Nguyên nhân chủ yếu như sau: 

+ Đối với các dự án nhà ở đô thị, nhà ở thương mại, việc xác định giá đất 

theo phương pháp thăng dư. Theo quy định tại khoản 4 Điều 4, điểm d khoản 2 

Điều 5 Nghị định số 44/2014 ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá 

đất; Điều 6 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, thì việc định giá đất theo phương pháp thặng dư phải 

ước tính được tổng doanh thu phát triển giả định và tổng chi phí phát triển giả 

định của bất động sản. Khi thực hiện xác định giá đất có yếu tố ước tính tổng 

doanh thu phát triển giả định của bất động sản được ước tính trên cơ sở điều tra 

khảo sát, thu thập các thông tin về giá chuyển nhượng, giá cho thuê và các yếu 

tố khác hình thành doanh thu của các dự án có đặc điểm tương tự với dự án định 

giá gặp rất nhiều khó khăn, do người dân thường không phối hợp cung cấp giá 

chuyển nhượng, giá thuê thực tế.. Doanh thu của dự án là ước tính, giả định 

không có tiêu chuẩn, định mức phân bổ cụ thể, nên việc đơn vị tư vấn xác định 

giá đưa nhiều yếu tố để ước tính doanh thu khác nhau làm cho quá trình thẩm 

định giá đất cụ thể gặp nhiều khó khăn và kéo dài thời gian thực hiện. Tương tự, 

đối với các khoản chi phí, trong đó có khoản chi phí quảng cáo, bán hàng, lợi 

nhuận nhà đầu tư,... cũng không có định mức cụ thể. Do đó, khi thực hiện xác 

định giá đất cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu đơn vị tư vấn khi 

điều tra, tổ chức xác định giá đất phải phân tích một cách kỹ lưỡng về cơ sở 

pháp lý đối với các khoản doanh thu, chi phí đưa vào tính toán, trên cơ sở đó Sở 

Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, rà soát một cách chặt chẽ. Việc này 

cần có thời gian để đơn vị tư vấn và Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đối 

chiếu trước khi trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thẩm định. Do phương 

pháp định giá đất này có những có khó khăn như nêu trên, nên công tác thẩm 

định của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể cũng gặp khó khăn, phải tổ chức 

thẩm định nhiều lần, mất rất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, do điều kiện, tình 

hình dịch COVID-19 kéo dài, đặc biệt là năm 2020 -2021, nên các đơn vị tư vấn 

không triển khai được công tác điều tra, khảo sát thực địa để thu thập thông tin. 

Vì vậy, có một số dự án nhà ở được giao đất từ năm 2020-2021 nhưng đến nay 

vẫn chưa hoàn thành công tác xác định giá đất cụ thể. 

+ Công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí đầu tư xây dựng cơ sở 

hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình công cộng không được quy định 
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trong thành phần hồ sơ giao đất, cho thuê đất, nên không bắt buộc chủ đầu tư 

thực hiện trước khi được giao đất, cho thuê đất. Sau khi nhà đầu tư được giao 

đất, sẽ tiến hành thực hiện công việc nêu trên mất nhiều thời gian, chậm cung 

cấp hồ sơ dự toán chi phí cho Sở Tài nguyên và Môi trường để làm cơ sở đối trừ 

theo phương pháp định giá đất nêu trên. Cụ thể như Dự án Khu dân cư phường 

Tân Xuyên (phân kỳ 1) được UBND tỉnh giao đất ngày 11/3/2020 nhưng đến 

ngày 28/06/2021, chủ đầu tư mới hoàn thành việc lập, thẩm định dự toán chi phí. 

Dự án đầu tư Khu dân cư khóm 9 bờ Bắc Sông Đốc được UBND tỉnh giao đất 

ngày 25/01/2021 nhưng đến ngày 03/6/2021, chủ đầu tư mới hoàn thành việc 

lập, thẩm định dự toán chi phí. Dự án Khu đô thị thương mại du lịch Hoàng Tâm 

được UBND tỉnh giao đất ngày 31/3/2020 nhưng đến ngày 22/8/2022, chủ đầu 

tư mới hoàn thành việc lập, thẩm định dự toán chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng. 

+ Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang thuê các đơn vị tư vấn có 

chức năng tư vấn xác định giá đất cụ thể, gồm: Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm 

định giá Phú Khang (Hà Nội), Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá 

Miền Nam (Thành phố Hồ Chí Minh), Công ty Cổ phần Thẩm định - Giám định 

Cửu Long (thành phố Cần Thơ), trong đó công tác xác định giá đất để làm cơ sở 

bồi thường, giải phóng mặt bằng chỉ có 02 đơn vị tư vấn thực hiện. Đối với việc 

xác định giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất các dự án phát triển 

nhà ở trên địa bàn tỉnh thì chỉ có Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Phú 

Khang thực hiện 01 dự án, Công ty Cổ phần Thẩm định - Giám định Cửu Long 

thực hiện 7 dự án (trong đó có 02 dự án đã hoàn thành), đến nay có thêm Công 

ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn Đầu tư Miền Tây tham gia thực hiện 01 dự 

án. Trong quá trình thực hiện, có những dự án phải liên hệ thuê rất nhiều đơn vị 

tư vấn, chẳng  hạn Dự án Khu dân cư Thạnh Phú, Sở Tài nguyên và Môi trường 

đã làm việc với 07 đơn vị tư vấn, nhưng qua nghiên cứu hồ sơ, các đơn vị tư vấn 

đều từ chối thực hiện, hay Dự án Khu dân cư Phường Tân Xuyên (phần kỳ 1), 

đơn vị tư vấn (Thành phố Hà Nội) đã hoàn thành chứng thư định giá đất trình 

Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thẩm định, nhưng sau đó xin dừng hợp đồng vì 

lý do xa xôi và dịch COVID-19 không thể tiếp tục thực hiện, do đó Sở Tài 

nguyên và Môi trường phải tổ chức thuê đơn vị tư vấn khác nên mất nhiều thời 

gian.  

- Thời gian qua, công tác định giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất chỉ hoàn thành đối với 03 dự án (gồm: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở 

thương mại An Sinh; Dự án Khu dân cư Phường Tân Xuyên (phần kỳ 1); Dự án 

đầu tư khu dân cư khóm 9 bờ Bắc Sông Đốc). Quá trình thực hiện, Chủ tịch 

UBND tỉnh đã có Công văn số 7429/UBND-NNTN ngày 25/12/20220 gửi Bộ 

Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến hướng dẫn xác định giá đất cụ thể để thu 
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tiền sử dụng đất, tiền thuê đất Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại An 

Sinh, làm cơ sở đó để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Ngày 

25/01/2021, Tổng cục Quản lý đất đai có Công văn số 89/TCQLĐĐ-CKTPTQĐ 

phúc đáp, đề nghị kiểm tra, đối chiếu quy định pháp luật và tình hình thực tế địa 

phương để thực hiện đảm bảo đúng theo quy định. Bên cạnh đó, trong quá trình 

tham mưu thực hiện công tác xác định giá đất cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi 

trường thường xuyên báo cáo UBND tỉnh khó khăn, vướng mắc và lần gần nhất 

vào ngày 24/5/2022, tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường đối với 

các vấn đề liên quan về xác định giá đất cụ thể, tài chính đất đai và các vấn đề 

liên quan, lãnh đạo UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo nhiều vấn đề, nhất là công tác 

xác định giá đất cụ thể (Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 

1931/TB-VP ngày 01/6/2022).  

- Liên quan đến công tác định giá đất cụ thể, Đoàn Kiểm toán Nhà nước 

khu vực V khi thực hiện kiểm toán chuyên đề trong công tác quản lý nhà nước 

về đất đai giai đoạn năm 2017-2020,  Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo 

khó khăn, vướng mắc trong công tác định giá đất cụ thể như đã nêu trên, được 

Đoàn Kiểm toán Nhà nước khu vực V chia sẻ, ghi nhận. Vì vậy, tại Thông báo 

số 470/TB-KTNN ngày 02/8/2022 của Tổng Kiểm toán Nhà nước thông báo kết 

quả kiểm toán chuyên đề trong công tác quản lý nhà nước về đất đai giai đoạn 

năm 2017-2020 của tỉnh Cà Mau, đã đánh giá những tồn tại, hạn chế hiện nay la 

do không quy định thời hạn phải hoàn thành việc xây dựng, thẩm định, phê 

duyệt giá đất cụ thể sau khi UBND tỉnh đã ban hành Quyết định giao đất, thuê 

đất, nên không kết luận việc chậm thực hiện ban hành Quyết định giá đất sẽ gây 

thất thoát ngân sách nhà nước đối với 16 dự án, mà chỉ đôn đốc thực hiện. 

- Việc khó khăn, vướng mắc trong công tác định giá đất cụ thể để thu tiền 

sử dụng đất, tiền thuê đất, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 

3026/STNMT-QLĐĐ ngày 30/9/2020 xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường. Đến ngày 21/10/2022, Tổng cục Quản lý đất đai có Công văn số 

2671/TCQLĐĐ-CKTPTQĐ trả lời Sở Tài nguyên và Môi trường về vấn đề 

không quy định việc tạm thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao 

đất, cho thuê đất, do đó không có quy định giá đất cụ thể để tạm thu tiền sử dụng 

đất, tiền thuê đất.  

c) Nêu 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. 

Qua rà soát, chưa xác định được những trường hợp xác định giá đất chậm 

làm thất thoát ngân sách nhà nước, nhưng xác định chậm huy động nguồn thu 
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vào ngân sách nhà nước; đồng thời, chưa phát hiện được trường hợp xác định 

giá đất chưa phù hợp, chưa đúng quy định.  

2. 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) 

- Tổng số các dự án đã được giao đất: 10 dự án, với diện tích 79,31ha. 

- Tình hình, tiến độ triển khai, thực hiện của các dự án: Sở Kế hoạch và 

Đầu tư có báo cáo riêng. 

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất của các dự án: Tổng số 

tiền sử dụng đất của các tổ chức, đơn vị được giao đất để thực hiện dự án bằng 

nguồn vốn ngoài ngân sách từ 01/01/2019 đến 30/9/2022 phải nộp là 

130.484.840.791 đồng, đã thực hiện nộp đầy đủ vào ngân sách Nhà nước đạt 

100% so với số tiền sử dụng đất phải nộp (Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo). 

3. 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) 

- Tổng số các dự án đã cho thuê đất: 42 dự án, với diện tích 269,04ha. 

- Tình hình, tiến độ triển khai, thực hiện của các dự án: Sở Kế hoạch và 

Đầu tư có báo cáo riêng. 

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuê đất của các dự án: Tổng số 

tiền thuê đất của các tổ chức, đơn vị được cho thuê đất để thực hiện dự án bằng 

nguồn vốn ngoài ngân sách từ 01/01/2019 đến 30/9/2022 phải nộp là 

163.331.306.343 đồng, số tiền miễn giảm 129.593.601.189 đồng, tiền bồi 

thường giải phóng mặt bằng 14.377.298.025 đồng, số tiền còn phải nộp là 

19.360.407.129 đồng, đã thực hiện nộp đầy đủ vào ngân sách Nhà nước đạt 

100% so với số tiền thuê đất phải nộp (Chi tiết tại Phụ lục III kèm theo). 

Về tình hình kết quả thu nộp, đa số các doanh nghiệp thuê đất, sử dụng đất 

trên địa bàn tỉnh Cà Mau thực hiện nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo đúng 

thông báo nộp tiền của cơ quan thuế. Tuy nhiên, từ năm 2019 đến 2022, do tình 

hình dịch COVID-19 kéo dài, một số trường hợp có khó khăn về tài chính, dẫn 

đến không nộp tiền đúng quy định, Cục Thuế đã thực hiện các biện pháp đôn 

đốc doanh nghiệp nộp tiền vào ngân sách Nhà nước. 

4. Tình hình kiểm tra, rà soát đề xuất cấp thẩm quyền điều chỉnh, hủy 

bỏ các dự án, công trình quá 03 năm chưa thực hiện hoặc không còn nhu 

cầu thực hiện 
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Trong niên độ báo cáo, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các 

sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 02 Nghị quyết hủy bỏ 35 

công trình, dự án trong Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất, chuyển mục đích sử dụng rừng, với diện tích 587,02ha (chi tiết tại Phụ lục 

IV kèm theo). 

5. 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 

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp tốt với các sở, 

ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện trong thực hiện trình tự, thủ tục thẩm 

định nhu cầu sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,…; phối 

hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng 

đất, điều kiện giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đồng thời với 

thẩm định chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư và Khoản 4 

Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; yêu cầu 

các chủ đầu tư thực hiện nghiêm việc ký quỹ đầu tư trước khi trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật. 

Căn cứ quy định pháp luật và Quyết định giao đất, cho thuê đất của UBND 

tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo triển khai Quyết định và 

nêu rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư theo quy định. 

Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm theo pháp 

luật quy định. 

6. Công tác thanh tra, kiểm tra 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 

Trong niên độ báo cáo, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức các đoàn 

thanh tra, kiểm tra như sau: 

- 01 Đoàn kiểm tra, rà soát tình hình quản lý sử dụng đất của 17 tổ chức 

được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã đề nghị các tổ chức sử dụng đất khắc phục những hạn 

chế trong quá trình sử dụng đất, thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy 

định; đồng thời, đề nghị Thanh tra Sở tiến hành thanh tra đối với các trường hợp 

vi phạm pháp luật về đất đai để đề xuất cơ quan thẩm quyền xử lý theo quy định. 

- 10 Đoàn thanh tra chấp hành pháp luật về đất đai đối với 38 tổ chức được 

Nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân 
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sách. Qua thanh tra, chưa phát hiện có sai phạm trong lĩnh vực giao đất, cho thuê 

đất. Tuy nhiên, đã phát hiện có 13 tổ chức sử dụng đất không đúng mục đích; 04 

tổ chức có hành vi lấn, chiếm đất và 02 tổ chức chậm đưa đất vào sử dụng. 

Chánh Thanh tra Sở đã ban hành 12 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với 

số tiền 134 triệu đồng (Chi tiết tại Phụ lục V kèm theo). 

Ngoài ra, trong niên độ báo cáo, còn có các Đoàn Thanh tra của Trung 

ương, Kiểm toán Nhà nước và Đoàn Giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: 

- Đoàn Thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường: 01 Đoàn (theo Quyết 

định số 2284/QĐ-BTNMT ngày 05/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường tại 

tỉnh Cà Mau từ ngày 16/9/2019 đến 16/11/2019). Kết quả như đã nêu ở mục I. 

- Kiểm toán Nhà nước: 01 Đoàn (theo Quyết định số 465/QĐ-KTNN ngày 

04/4/2022 của Tổng Kiểm toán nhà nước về Kiểm toán Chuyên đề công tác 

quản lý nhà nước về đất đai giai đoạn 2017-2021 của tỉnh Cà Mau từ ngày 

04/4/2022 đến ngày 03/6/2022). Kết quả đã như đã nêu ở mục I. 

- Đoàn Giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: 01 Đoàn (theo Quyết 

định số 294-QĐ/UBKTTW, ngày 13/10/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương 

về việc giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy 

Cà Mau trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc; công tác 

cán bộ; lãnh đạo, chỉ đạo về quản lý, sử dụng đất đai). Thực hiện Kết luận giám 

sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đang tiến hành 

kiểm tra đối với Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường (theo Quyết định số 

128-QĐ/UBKTTU, ngày 08/9/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra khi 

có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường). 

- Đoàn Thanh tra Chính phủ: 01 Đoàn (theo Quyết định số 774/QĐ-TTCP 

ngày 09/12/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh tra trách nhiệm thực 

hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng 

chống tham nhũng; công tác quản lý sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng; 

việc chuyển đổi mục đích đất từ đất sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà 

nước; doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở; thanh tra 

các công trình, dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử 

dụng đất đai tại đô thị và thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở tại khu vực đô thị tại bàn 

tỉnh Cà Mau). Đến nay, chưa nhận được Kết luận của Thanh tra Chính phủ. 

7. Nhận xét, đánh giá 
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7.1. Đánh giá chung việc thực hiện các quy trình, thủ tục theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao 

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định điều kiện giao đất, cho 

thuê đất thực hiện đồng thời với việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất của chủ đầu 

tư khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật hoặc chấp thuận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật 

về xây dựng đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá 

quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp đấu giá quyền sử 

dụng đất thì thời điểm thẩm định được thực hiện trước khi tổ chức phiên đấu giá 

quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (hồ sơ do Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển đến 

để lấy ý kiến về thẩm định dự án đầu tư).  

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường còn thực hiện thẩm định nhu cầu 

sử dụng đất và điều kiện giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đã được cấp 

thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, lập báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật hoặc chấp thuận đầu tư trước khi lập hồ sơ giao đất, cho thuê 

đất theo Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Tài nguyên Môi trường được công bố tại Quyết định 2086/QĐ-

UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh (hồ sơ do Trung tâm Giải quyết thủ tục 

hành chính tỉnh chuyển đến để thẩm định nhu cầu sử dụng đất và điều kiện giao 

đất, cho thuê đất trước khi nộp hồ sơ giao đất, cho thuê đất). 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, đơn 

vị có liên quan thực hiện thẩm định nhu cầu sử dụng đất và điều kiện giao đất, 

cho thuê đất; về hồ sơ, tiến độ, thời gian thực hiện (đã được cắt giảm so với quy 

định) đảm bảo theo các quy trình, thủ tục nêu trên. 

Công tác giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cơ 

bản được thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bám sát quy hoạch 

xây dựng, quy hoạch ngành được cấp thẩm quyền phê duyệt; việc chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sử dụng vào 

mục đích khác đã được kiểm soát chặt chẽ. 

Công tác định giá đất cụ thể làm cơ sở để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 

đối với các dự án nhà ở, khu dân cư, các dự án khác: Việc thực hiện quy trình, 

thủ tục định giá đất cụ thể đảm bảo về thành phần hồ sơ theo quy định. 

7.2. Về thuận lợi 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả quản lý, sử dụng đất đai, đưa công tác quản lý đất đai từng bước đi vào nền 

nếp. 
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Công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực; công tác 

giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu 

tư đảm bảo đúng quy định. 

7.3. Về khó khăn, hạn chế và nguyên nhân: 

- Thẩm định nhu cầu sử dụng đất và điều kiện giao đất, cho thuê đất 

Về thực hiện theo Bộ thủ tục hành chính: Thẩm định nhu cầu sử dụng đất 

và điều kiện giao đất, cho thuê đất thuộc Danh mục thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên Môi trường 

được công bố tại Quyết định 2086/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh. 

Tuy nhiên, nếu Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thẩm định điều kiện giao 

đất, cho thuê đất thực hiện đồng thời với việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất của 

chủ đầu tư (hồ sơ do Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển đến để lấy ý kiến về thẩm 

định dự án đầu tư) theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì loại thủ tục hành chính này chưa được 

thực hiện theo Bộ thủ tục hành chính đã được công bố. 

Về trình tự thực hiện: Do Sở Kế hoạch và Đầu tư đã lấy ý kiến các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có liên quan (có quy định thời gian), trong đó có Sở Tài nguyên 

và Môi trường để thẩm định dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện để thẩm định nhu cầu sử dụng đất đồng 

thời với thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất đối với các nội dung thuộc 

chức năng, nhiệm vụ được giao; còn các nội dung thẩm định thuộc lĩnh vực 

khác, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng họp ý 

kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Trường hợp, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp thẩm định hoặc gửi 

xin ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để thẩm 

định nhu cầu sử dụng đất đồng thời với thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê 

đất theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 

02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, thì các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan phải có ý kiến thẩm định 02 lần, gửi cho 02 đơn vị 

tổng hợp thẩm định cho 01 dự án đầu tư. 

Về nội dung thẩm định: Về đánh giá về khả năng sử dụng đất đảm bảo hiệu 

quả thông qua việc đánh giá về năng lực thực hiện dự án của chủ đầu tư theo 

quy định tại điểm d khoản 2 Điều 7 của Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 

02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Qua rà soát, không có 

quy định cụ thể đánh giá về năng lực thực hiện dự án của chủ đầu tư là đánh giá 

nội dung gì, do đó Sở Tài nguyên và Môi trường không có cơ sở để có ý kiến về 

nội dung nêu trên. 
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Mặc khác, việc thẩm định nội dung đánh giá mức độ phù hợp với kết cấu 

hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; hệ số, mật độ xây dựng, độ cao, độ sâu trong 

lòng đất đối với dự án xây dựng công trình thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan 

quản lý về xây dựng. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến gửi Sở Kế 

hoạch và Đầu tư đề nghị nhà đầu tư liên hệ với Sở Xây dựng để được hướng 

dẫn, xin cung cấp thông nêu trên làm cơ sở để thực hiện các thủ tục có liên quan. 

- Về giao đất, cho thuê đất 

Theo công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước Sở Tài nguyên và Môi trường thì trình tự, 

thủ tục về giao đất, cho thuê đất, với tổng thời gian thực hiện 16 ngày làm việc, 

và quy trình giải quyết của các bộ phận gồm 10 bước (mỗi bước công việc tối 

thiểu là 0,5 ngày, tối đa là 02 ngày làm việc); mỗi bước công việc thực hiện 

hoàn thành phải xử lý trên hệ thống thông tin. Qua quá trình thực hiện, trình tự, 

thủ tục về giao đất, cho thuê đất nêu trên nếu nhận hồ sơ trong ngày với số 

lượng ít (từ 03 hồ sơ trở lại) thì cơ bản đảm bảo thời gian thực hiện; còn nếu 

trong ngày nhận từ 04 hồ sơ trở lên, phải phân công cho các chuyên viên khác 

thực hiện tiếp để tránh trường hợp trễ thời gian, không kịp thời xử lý công việc 

trên hệ thống, xem như bị trễ hồ sơ. Lý do: 

Quy trình thực hiện trình tự, thủ tục về giao đất, cho thuê đất phải chuyển 

cho nhiều bộ phận xử lý, nhiều đơn vị thực hiện (kể cả chủ đầu tư), mất rất 

nhiều thời gian (rà soát kiểm tra, xem xét nguồn gốc đất và các nội dung mà Chủ 

đầu tư đã chỉnh sửa, bổ sung theo nội dung Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng 

đất, thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất); theo quy trình, từng bước đã được 

ấn định thời gian cho công việc cụ thể (không thể điều chỉnh được nữa), do đó 

nếu lượng hồ sơ nhiều thì công việc theo từng bước sẽ bị động về thời gian hoàn 

thành nhưng so với tổng thời gian thực hiện cơ bản đảm bảo (16 ngày). 

- Công tác xác định giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất: 

Bên cạnh những khó khăn, vướng mắc nêu trên, hiện còn khó khăn trong 

việc thuê đơn vị tư vấn định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 

đối với các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh theo phương pháp thặng dư,  

do tất cả các đơn vị tư vấn đều từ chối thực hiện. 

III. Đề xuất, kiến nghị 

1. Công tác thẩm định nhu cầu sử dụng đất: 

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế 

hoạch và Đầu tư lấy ý kiến các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về thẩm định dự 

án đầu tư; trong đó, đề nghị các Sở, ngành, đơn vị có liên quan có ý kiến thêm 
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các nội dung thuộc thẩm quyền quản lý theo nội dung thẩm định về nhu cầu sử 

dụng đất và điều kiện giao đất, cho thuê đất được quy định tại Điều 7 của Thông 

tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

2. Công tác xác định giá đất cụ thể:  

- Các sở, ngành có liên quan phối hợp, hỗ trợ Sở Tài nguyên và Môi trường 

giới thiệu thêm đơn vị tư vấn để xác định giá đất cụ thể. Bên cạnh đó, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đôn đốc, tạo điều kiện tốt nhất để đơn vị tư vấn chỉnh sửa 

hoàn thành chứng thư định giá đất cụ thể đối với các dự án: Dự án Khu đô thị 

thương mại du lịch Hoàng Tâm; Dự án Khu dân cư Thạnh Phú;… đồng thời, 

tiếp tục đôn đốc Công ty Cổ phần Minh Thắng khẩn trương hoàn thành việc lập, 

thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí hạ tầng gửi Sở Xây dựng kiểm tra, sau đó 

cung cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức xác định giá đất cụ thể 

theo quy định. 

- Trước mắt, kiến nghị Đoàn Giám sát xem xét có ý kiến để Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành quy định định mức: tỷ lệ % điều chỉnh của từng yếu tố khác 

biệt cụ thể; định mức phân bổ doanh thu; định mức lợi nhuận nhà đầu tư; định 

mức chi phí quảng cáo bán hàng; định mức phân bổ chi phí xây dựng cụ thể đối 

với dự án có quy mô cụ thể để tạo điều kiện cho công tác xác định giá đất cụ thể.  

- Về lâu dài, kiến nghị Đoàn Giám sát báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kiến 

nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành sửa đổi văn bản liên quan đến công tác 

xác định giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất có quy định cụ thể 

định mức cụ thể của từng loại chi phí đối với dự án, để giúp cho các địa phương 

xác định giá đất cụ thể được thuận lợi. Bên cạnh đó, ban hành quy định chủ đầu 

tư tạm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá 

đất để kịp thời huy động nguồn thu vào ngân sách nhà nước trong thời gian xác 

định giá đất cụ thể. 

Sở Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo Đoàn giám sát theo Quyết định 

số 09/QĐ-HĐND ngày 17/10/2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân 

dân tỉnh./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Phòng Quản lý đất đai; 

- Lưu VT, QLĐĐ (Hiếu). 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Văn Lên 
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