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PHỤ LỤC 

BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CÁC KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2022 (cập nhật đến ngày 30/11/2022) 

 

I. CÁC KIẾN NGHỊ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TRƯỚC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI LẦN I:  32  đơn vị  (6 tháng đầu năm) 

 

STT Tên DN Nội dung kiến nghị 

Đơn vị tiếp 

nhận kiến 

nghị 

Đơn vị chủ trì 

thực hiện 

Sở, ngành 

liên quan 
Tình trạng, nội dung giải quyết Ghi chú 

1  
Công ty TNHH Taisho Việt 

Nam (MST: 4200381102) 

Việc việc miễn giảm thuế cho hộ cá nhân và nộp 

thay thuế cho hộ cá nhân kinh doanh, đề nghị có 

hướng dẫn cụ thể cho việc miễn giảm thuế với 

việc kê khai thay và nộp thay cho cá nhân kinh 

doanh (Cập nhật VCCI ngày 21/12/2021) 

Sở KHĐT Cục Thuế  

Cục Thuế đã có công văn số 

4920/CTKHH-TTHT ngày 

08/11/2021 trả lời cho Công ty 

TNHH Taisho Việt Nam về việc 

kê khai thuế tài nguyên và kê khai 

thay nộp thuế thay cá nhân kinh 

doanh.  Việc miễn giảm thuế với 

việc kê khai thay và nộp thay cho 

cá nhân kinh doanh đã được quy 

định chi tiết tại Khoản 4(b) Điều 2 

Nghị định 92/2021/NĐ-CP ngày 

27/10/2021 của Chính phủ và QĐ 

4675/QĐ-CTUBND ngày 

16/12/2021 của UBND tỉnh KH 

về Phê duyệt danh sách địa bàn 

cấp huyện chịu tác động của dịch 

Covid -19 năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh KH. Đề nghị DN có vướng 

mắc trong quá trình kê khai, liên 

hệ P Tuyên truyền Hỗ trợ Người 

nộp thuế, Cục Thuế tỉnh KH để 

được hướng dẫn. 

 

 

2 Cử tri  Chính sách khoan nợ, giãn nợ, giảm lãi suất, cơ 

cấu nợ …đối với các khoản tín dụng của khách 

hàng  

UBND tỉnh 

Khánh Hòa 

NH NN Chi 

nhánh  

Chi nhánh 

NH CSXH 

tỉnh KH 

NHNN Chi nhánh đã báo cáo 

UBND tỉnh CV số 1058/KHH-

THNSKSNB ngày 09/12/2021 
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Công ty TNHH chế biến XK 

Thủy sản Cam Ranh 

 

Phản ánh về NHNN &PTNT chi nhánh KH 

không giải quyết việc mượn bản chính Giáy 

CNQSDĐ để đăng ký biến động đất đai gây ảnh 

hưởng đến quyền và lợi ích công ty 

 

NH NN 

Chi nhánh 

 

Ngân hàng 

NHNN &PTNT 

chi nhánh KH 

 - NHNN Chi nhánh KH đã có CV 

số 1098/KHH-TTGS ngày 

20/12/2021 gửi đến Agribank KH 

yêu cầu báo cáo 

- Agribank KH đã có CV số 

2667/NHNN.KH-KTNB ngày 

22/12/2021 báo cáo sự việc đồng 

thời b/c UBND tỉnh và Ban chỉ 

đạo thi hành án dân sự. 
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4 
Công ty TNHH INVEST 

PARK Nha Trang 

Xin được miễn tiền thuê đất theo QĐ 103/QĐ-CT 

ngày 23/01/2015 
Cục Thuế Cục Thuế   

Cục Thuế đã có công văn số 

5654/CTKHH-HKDCN ngày 

17/12/2021 về việc miễn tiền thuê 

đất đối với dự án Công viên Phù 

Đồng do Công ty TNHH INVEST 

PARK Nha Trang làm chủ đầu tư 

 

5 
Công ty TNHH Hải Yến 

(MST: 4200586780) 

Kiến nghị giải quyết khó khăn cho DN về Tiền 

thuê đất 
Sở KHĐT Cục Thuế  

Cục Thuế đã có công văn số 

5523/CTKHH-HKDCN ngày 

13/12/2021 trả lời Công ty TNHH 

Hải Yến về việc xác định đơn giá 

thuê đất và tiền thuê đất đối với 

Công ty TNHH Hải Yến. 

 

6 

Công ty Cp Vinpearl Chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê bất 

động sản; và một số nội dung liên quan 
Chi cục 

thuế Nha 

Trang 

  

Cục thuế 

Chi cụ thuế Nha Trang đã có VB 

trả lời DN số 9801/CCT-TTHT 

ngày 14/12/2020; Cục thuế có VB 

số 5308/CT-KKKTT ngày 

07/12/2020 và cv 307/CT-KKKTT 

ngày 21/1/2021 xin ý kiến Tổng 

cục thuế.  

Vướng mắc của DN đã được giải 

quyết tại TT số 40/2021/TT-BTC 

ngày 1/6/2021 của Bộ Tài chính 

về hướng dẫn thuế GTGT, thuế 

thu nhập cá nhân và quản lý thuế 

đối với hộ kinh doanh, cá nhân 

kinh doanh, TT 80/2021/TT-BTC 

ngày 29/9/2021 Hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Quản 

lý thuế và NĐ số 126/2020/NĐ-

CP ngày 19/10/2020 của CP quy 

định chi tiết một số điều của Luật 

Quản lý thuế. DN đã hiểu và thực 

hiện kê khai thay cho các cá 

nhân cho thuê tài sản theo quy 

định mới.  

(b/c Thuế số 5568 ngày 

14/12/2021) 

 

7 

Công ty TNHH Xây lắp số 1 
Kiến nghị được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm 

lãi suất tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi 

nhánh KH(VCB Khánh Hòa) nhằm tháo gỡ khó 

khăn cho Công ty trong thời điểm hiện nay. (Cập 

nhật tháng 11) 

NHNN KH 

 

VCB KH  
Ngày 25/11/2021, NHNN KH đã 

ban hành văn bản số 1012/KHH-

TTGSNH chuyển đơn của Công ty 

TNHH Xây lắp số 1 đến VCB 

KHđể xem xét, giải quyết. Đồng 

thời, đề nghị Giám đốc VCB KH 

báo cáo kết quả giải quyết về 

Thanh tra, giám sát NHNN KHòa. 
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8 
Các DN tại CCN Diên phú 

và CCN Đắc Lộc 

Khối lượng nước thải được tính bằng 80% khối 

lượng nước sạch tiêu thụ theo hóa đơn tiền nước 

(theo điểm a, Khoản 2 Điều 39 Nghị định 

80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước 

thải) là quá cao đối với DN có ngành nghề sử 

dụng nước sạch làm nguyên liệu SX bia, nước 

ngọt, nước đá, SX bê tông thương phẩm. Đề nghị 

UBND tỉnh cho phép lắp đồng hồ đo khối lượng 

nước thải xả vào hệ thống thu gom nước thải 

chung của CCN 

Sở Công 

thương 

Sở Công 

thương 
 

- Sở CT có VB số 1634/SCT-

QLCNMT ngày 07/10/2020 trình 

UBND tỉnh và CV số 801/SCT-

QLCNMT ngày 31/5/2021 trình 

UBND tỉnh. Ngày 30/6/2021, 

UBND tỉnh đã có văn bản số 

5781/UBND-KT về việc xác định 

khối lượng nước thải; 

- Ngày 29/7/2021, UBND tỉnh đã 

có CV số 7174/UBND-KT giao 

Sở XD tham mưu văn bản gửi xin 

ý kiến Bộ XD về cách xác định 

khối lượng nước thải xả; Ngày 

24/8/2021, Bộ Xây dựng đã có cv 

số 3403/BXD-HTKT trả lời về 

việc xác định KL nước thải 

- Ngày 16/12/2021, Sở XD có cv 

số 3727/SXD-QLCL đề nghị Sở 

CT nghiên cứu nội dung văn bản 

của Bộ Xây dựng 

- Ngày 17/12/2021, Sở CT có CV 

số 2176/SCT-QLCNMT, xin ý 

kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để 

có cơ sở hướng dẫn doanh nghiệp 

thực hiện xác định KL nước thải 

để thu phí xử lý nước thải đối với 

một số ngành nghề SX đặc thù tại 

CCN Đắc Lộc và Diên Phú (VB 

b/c Sở CT số 2186/SCT-

QLCNMT ngày 20/12/2021) 

- Ngày 16/02/2022, Sở Công 

Thương đã có Công văn số 

232/SCT- QLCNMT hướng dẫn 

TT Khuyến công và Xúc tiến 

thương mại căn cứ cv số 

3403/BXD-HTKT ngày 24/8/2021 

của Bộ Xây dựng, phối hợp với 

các doanh nghiệp trong cụm công 

nghiệp: Diên Phú, Diên Phú – 

VCN, Đắc Lộc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b/c Sở CT số 

307/SCT-

QLCNMT ngày 

25/02/2021) 
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9 
Công ty TNHH SX-TM-DV 

Đức Việt 

Khối lượng nước thải được tính bằng 80% khối 

lượng nước sạch tiêu thụ theo hóa đơn tiền nước 

(theo điểm a, Khoản 2, Điều 39 NĐ 80/2014/NĐ-

CP về thoát nước  và xử lý nước thải)  là quá cao 

đối với DN có ngành nghề sử dụng nước sạch làm 

nguyên liệu SX bia, nước ngọt 

Sở Công 

thương 
Sở TNMT 

Sở XD; Tài 

chính 

- Sở TNMT có VB số 

2929/STNMT –CCBVMT ngày 

15/7/2020 báo cáo UBND tỉnh; Sở 

CT có vb 1634/SCT-QLCNMT 

ngày 7/10/2020 và vb 801/SCT-

QLCNMT ngày 31/5/2021 xác 

định khối lượng nước thải để thu 

phí đối với 1 số DN  có ngành 

nghề đặc thù. 

Ngày 30/6/2021 UBND tỉnh có vb 

5781/UBND-KT Vv xác định 

nước thải để thu phí, giao Sở XD 

phối hợp các Sở, ngành liên quan 

giải quyết. 

- Ngày 14/7/2021 Sở XD họp liên 

ngành thống nhất xin ý kiến Bộ 

XD, đồng thời tham mưu UBND 

tỉnh điều chỉnh QĐ số 19/QĐ-

UBND ngày 31/8/2016 về quy 

dịnh quản lý nước thải.  

(b/c Sở CT số 2186/SCT-

QLCNMT ngày 20/12/2021) 

- Ngày 24/8/2021 Bộ Xây dựng có 

cv số 3403/BXD-HTKT hướng 

dẫn xác định KL nước thải CCN 

- Ngày 11/02/2022, UBND tỉnh đã 

có c v số 1161/UBND-KT về 

việc xác định KL  nước thải để thu 

phí sử dụng nước thải đối với một 

số DN có ngành nghề SX đặc thù. 

- Ngày 16/02/2022, Sở Công 

Thương đã có Công văn số 

232/SCT- QLCNMT hướng dẫn 

TT Khuyến công và Xúc tiến 

thương mại căn cứ CV số 

3403/BXD-HTKT ngày 24/8/2021 

của Bộ XD phối hợp với các DN 

trong CCN: Diên Phú, Diên Phú – 

VCN, Đắc Lộc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( b/c Sở CT số 

307/SCT-

QLCNMT ngày 

25/02/2021) 
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Công ty TNHH Thương mại 

và Du lịch Anex Việt Nam 

Một số nước chưa chấp nhận cho trẻ em dưới 17 

tuổi tiêm vắc xin. Vì vậy, Cty gặp khó khăn đối 

với việc đón các đoàn khách quốc tế (có hộ chiếu 

vắc xin) có trẻ em dưới 17 tuổi đi cùng. Vì thế, 

DN phải hủy booking rất nhiều trong dịp nghỉ lễ 

Noel và Tết nhất là tại thị trường Nga, do con cái 

Công an 

Cửa khẩu 

Cảng hàng 

không 

Quốc tế 

Cam Ranh 

Công an tỉnh, 

Sở Y tế 

 Sở Y Tế đã có vb 6494/SYT-

KHTC ngày 24/12/2021 đã trả lời 

kiến nghị cho doanh nghiệp 
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không thể cùng đi tham quan, du lịch với bố mẹ, 

nhiều người ở Nga đã khỏi bệnh Covid-19 nhưng 

chưa được cấp Chứng nhận F0 khỏi bệnh để cấp 

'thẻ xanh'. Các vướng mắc liên quan đến việc yêu 

cầu DN nộp danh sách xác nhận nhân sự cho 

người nước ngoài vào Việt Nam 

11 Khương Văn Khánh 

Khoản vay của ông Khánh tại VCB KHbị thông 

báo chuyển thành nợ nhóm 4 do bị kéo theo từ dư 

nợ thẻ tín dụng của ông tại ACB KHnên kiến 

nghị NHNN KHgiúp đỡ, yêu cầu ACB KH làm rõ 

về khoản vay thẻ tín dụng của ông, đồng thời kịp 

thời chuyển nhóm nợ trên CIC về lại nhóm 1 và 

xóa lịch sử nợ xấu của ông để ông không bị 

những hậu quả nặng nề và tạo điều kiện cho ông 

được an tâm ổn định hoạt động sản xuất kinh 

doanh. (Cập nhật tháng 11)   

NHNN KH 

 

ACB KH 

 

 
Ngày 18/11/2021, NHNN KHđã 

ban hành văn bản số  

991/KHH-TTGSNH chuyển phản 

ánh, kiến nghị của ông Khương 

Văn Khánh đến ACB KH để xem 

xét, xử lý theo đúng thẩm quyền; 

đồng thời báo cáo kết quả về 

NHNN KH(qua Thanh tra, giám 

sát Chi nhánh). 

 

12 

Công ty TNHH 

MTV Phát triển trang phục 

nữ kiểu Pháp (Công ty 

FLD) 

 

- Công ty đã đóng cửavà làm thủ tục để thực 

hiện các chế độ cho người lao động; Tuy nhiên, 

Phòng Lao động của huyện Cam Lâm không 

thực hiện việc chi trả theo chế độ 1.8tr đồng/ 

người vì cho rằng công ty đang tồn quỹ khoảng 

879 tr đồng (phần này không đủ chi trả cho 

người lao động, và công ty vẫn còn các khoản 

khác phải chi trả). Vì vậy, công ty kính đề nghị 

Lãnh đạo tỉnh và huyện Cam Lâm xem xét, giải 

quyết các chế độ cho người lao động; 

- Công ty FLD có hệ thống may dệt từ Ý, có 

chuyên gia nước ngoài từ Pháp để thực hiện về 

kỹ thuật lập trình trên hệ thống, công ty đã xin 

cấp giấy phép gia hạn cho chuyên gia này từ 

tháng 10/2021, đến nay các ngành trả lời chưa 

hợp lệ, kính đề nghị UBND tỉnh xem xét giải 

quyết sớm để công ty đảm bảo vận hành hệ 

thống kỹ thuật được thuận lợi; 

UBND tỉnh 

Sở Lao động 

Thương binh và 

xã hội 

UBND 

huyện Cam 

Lâm 

- Phòng LĐ-TB-XH huyện Cam  

lâm có b/c số 179/LĐTBXH gửi 

Sở LĐ-TB-XH nội dung có hướng 

dẫn cty nhận hỗ trợ Covid 19 

nhưng cty ko làm hồ sơ nên không 

có căn cứ giải quyết (b/c số 

427/SLĐTBXH-LĐVL ngày 

28/2/2022) 

- Sở LĐ-TB-XH có vb 

437/SLĐTBXH-LĐVL ngày 

28/2/2022 trả lời cho công ty.  
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Hội Doanh nhân trẻ tỉnh 

Khánh Hòa 

 

- Kiến nghị BHXH giải quyết khoản tiền trợ cấp 

Covid cho nhân viên DN kịp thời. 

- Hỗ trợ cho DN gia hạn nộp chậm thuế, BHXH  

Sở KHĐT Bảo hiểm xã 

hội 

 Bảo hiểm XH tỉnh có cv số 

290/BHXH-QLT ngày 8/3/2022 

trả lời cho Hội Doanh nhân trẻ   

Ngân hàng NN chi nhánh Khánh 

hòa đã có cv số 159/KHH-

THNSKSNB ngày 25/02/2022 trả 

lời về các giải pháp hỗ trợ khắc 

phục thiệt hại do ảnh hưởng dịch 

covid 19 
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Công ty Cổ phần Tân Việt 

Áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất cho Công ty Cổ 

phần Tân Việt giai đoạn 2021 – 2025 phù hợp, 

tạo điều kiện cho Doanh nghiệp được tiếp tục 

hoạt động để giữ thương hiệu khách sạn Sunrise 

Nha Trang theo tiêu chuẩn 5 sao 

 

Sở Du lịch 
Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

 - Sở Tài chính đã có văn bản số 

4522/STC-QLC ngày 10/11/2021; 

vb số 5273/STC-QLG ngày 

20/12/2021 và vb số 244/STC-

QLG ngày 20/01/2022 kiến nghị 

và thông báo hướng dẫn cho Cty 

 

15 
Công ty CP Nhà ga Quốc tế 

Cam Ranh 

Theo Thông tư 53/2019 TT-BGTVT ngày 

31/12/2019 của Bộ GTVT trong điều kiện bình 

thường các chuyến bay đến và đi được thu phí. 

Nhưng tỉnh KH có chuyến bay đến không có bay 

đi, nên không có nguồn thu, tình trạng khó khăn. 

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo các 

công ty du lịch trả chi phí đón khách tại tỉnh 

Khánh Hòa . Chi phí điện lớn, giá điện không 

giảm. Công ty xin đầu tư điện năng lượng mặt 

trời tại sân bay. 

- Công ty đề nghị được giảm hoặc tạm hoãn thời 

hạn mức đóng BHXH cho người lao động. - Công 

ty CP Đất Mới hoạt động trong lĩnh vực xe buýt 

có chất lượng tốt về dịch vụ. Đề nghị tỉnh quy 

hoạch một khu vực đỗ xe để phụ vụ du khách.       

( Vb cty ngày 10/12/2021) 

UBND tỉnh 

Khánh Hòa 

Sở Tài chính 

Sở Du lịch 

Sở Giao thông   

 

Sở Du lịch đã có vb số 526/SDL-

QLDL ngày 21/3/2022 đã được 

giải quyết và báo cáo tại vb số 

332/SDL-QLDL ngày 24/02/2022 

gửi Sở KHĐT  

Sở Tài chính có vb 3566/STC-

TCHCSN ngày 23/12/2021 đã trả 

lời cho doanh nghiệp. 

Sở GTVT có vb số 3241/SGTVT-

QLKCHTGT ngày 15/11/2021 

báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa 

về việc đầu tư Bến đỗ xe buýt 

tuyến sân bay Cam Ranh- Nha 

Trang của Cty CPDVVT Đất Mới 

(sau khi làm việc với cty Đât Mới) 
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Công ty TNHH Hòa Bình 2 

 

- Xin gia hạn thuê đất tại 113 Trần Quý Cáp- TP 

Nha Trang 

UBND tỉnh Sở TNMT   Sở TNMT có vb số 746/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 04/3/2022 báo cáo 

UBND tỉnh  

 Thông báo số 335/TB-STNMT 

ngày 11/11/2021 trả hs cho cty 
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Công ty Cổ phần Du lịch và 

Tiếp thị GTVT Việt Nam 

(Vietravel) 

Khách quốc tế không có Giấy miễn thị thực Việt 

Nam và đi theo tour tham quan dành cho khách 

du lịch quốc tế có hộ chiếu vắc xin: được phép ở 

VN tối đa 1 tháng và trước khi nhập cảnh VN 

khách phải đăng ký tour tham quan với cty du 

lịch, khi hết tour du lịch thí điểm 7 ngày theo quy 

định, Khách hàng chỉ cần điền Tờ khai đề nghị 

cấp thị thực VN (mẫu NA1) khi nhập cảnh và lấy 

thị thực tại cửa khẩu quốc tế theo tour du lịch đã 

được sắp xếp, không cần cung cấp mẫu NA5. 

Khách có thể xin gia hạn ở lại VN (nếu có nhu 

cầu) và phải tuân thủ các thủ tục (bao gồm việc 

cung cấp khai mẫu NA5) các quy định sau khi kết 

thúc tour. 

 

 

 Sở Du lịch 

 

Công an tỉnh 

 

Công an 

Cửa khẩu 

Cảng hàng 

không 

Quốc tế 

Cam Ranh 

- Sở Du lịch đã có cv số 286/SDL-

QLDL ngày 15/02/2022 gửi Công 

an tỉnh về kiến nghị của Công ty. 

-Công an tỉnh KH có vb số 

773/CAT-QL-XNC ngày 

25/2/2022 trả lời nội dung của 

công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp 

thị GTVT Việt Nam (Vietravel) 

thực hiện các quy định đón khách 

quốc tế theo quy định 
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Hiệp hội du lịch Khánh Hòa 

- Công ty đã nộp tiền sai phạm về xây dựng trong 

thiết kế xây dựng khách sạn Horizon Nha Trang 

tại 102 Dương Hiến Quyền nhưng đến nay vẫn 

chưa được hoàn công. Vấn đề về quyết định thu 

hồi đất và áp dụng mức giá đất theo mặt đường 

Phạm Văn Đồng, đề nghị tỉnh xem xét và hỗ trợ. 

UBND tỉnh Sở TNMT Sở Tài 

chính 

Sở TNMT có báo cáo số 

936/STNMT-VP ngày 16/3/2022 

về thiết kế xây dựng ks Horizon 

đề nghị tỉnh xem xét, hỗ trợ. 

 

 

19 
Công ty TNHH Dịch vụ Du 

lịch sinh thái Thiên Phước 

Giải quyết các thủ tục đầu tư có liên quan đến dự 

án Khu du lịch sinh thái Lữ quán Thiên Phước 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Sở TNMT  

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh 

tại VB số 6211/UBND-KGVX 

ngày 24/6/2020; Sở Kế hoạch và 

Đầu tư đã có Văn bản số 

3337/SKHĐT-DN ngày 24/9/2020 

(lần 3) đề nghị các sở, ngành, địa 

phương phối hợp kiểm tra, rà soát 

Dự án Khu dịch vụ du lịch sinh 

thái Lữ quán Thiên Phước và Dự 

án Peacock Marina Complex.  

 

Sở sẽ yêu cầu DN cung cấp thêm 

hồ sơ và phối hợp giải quyết 

Sở KHĐT đã có vb số 3915 ngày 

03/11/2021 gửi UBND tỉnh  

 

20 Công ty TNHH An khuê  

 

Dự án điểm dừng chân Hòn Giao. Kiến nghị 

- Chưa có QH sử dụng đất của Tỉnh (chờ QH của 

H.khánh vĩnh) 

- Đấu nối dự án vào QL21C 

 

Sở Kế 

hoạch Đầu 

tư 

Sở Giao thông  

UBND 

huyện 

Khánh vĩnh 

 

- UBND huyện KV có TB số 

33/TB-UBND ngày 1/3/2021 cập 

nhật QH điểm dừng chân Hòn 

Giao. 

- Bộ giao thông có vb số 

10385/BGTVT-KCHT ngày 

4/10/2021 cho phép triển khai kỹ 

thuật đấu nối. 

-UBND tỉnh có cv số 

10405/UBND-XDND ngày 

18/10/2021gửi Sở Giao thông nội 

dung đấu  nối dự án vào QL 21C 

-UBND huyện KV có vb số 

3713/UBND-KT  ngày 

24/12/2021 yêu cầu công ty bổ 

sung hồ sơ.  

- Sở Giao thông vận tải có vb số 

67/SGTVT-QLCL&ATGT ngày 

12/01/2022  đã báo cáo UBND 

tỉnh về nội dung trên (cv số 

440/SGTVT--QLCL&ATGT ngày  

01/03/2022) 
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Công ty TNHH Thanh Trúc 

- Xin phép điều chỉnh Quy hoạch  

- Xin khảo sát lập dự án đầu tư xây dựng . 

 

Sở KHĐT 

 

Sở Xây dựng  
 Sở xây dựng đã có vb 179/SXD-

KTQH ngày 20/01/2022 trả lời 

cho công ty 
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22 Công ty CP khoáng sản và 

đầu tư 

Ngưng nộp tiền thuê đất theo thông báo số 

3615/TB-CT 
Cục Thuế Cục Thuế Sở TNMT 

 

Sở TNMT đang kiến nghị UBND 

tỉnh thu hồi đất. 

(Văn bản b/c Thuế số1857 

/CTKHH-TTHT ngày 29/ 4/ 2022 

 

 

 

23 

Công ty TNHH TM – DV 

Hữu Nghị  

Do bệnh dịch Covid công ty khó khăn tài chính, 

hàng hóa bán chậm, thi công đình trệ... Mong chi 

Cục thuế và Bảo hiểm xã hội hỗ trợ giãn đóng 

nộp thuế, chậm đóng bảo hiểm và không tính lãi 

khi nộp chậm... 

VCCI 

Khánh Hòa 

Cục thuế 

BHXH  
 Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa 

có vb số 289/BHXH-QLT ngày 

8/3/2022 trả lời cho cty . Yêu cầu 

cty liên hệ để được giải quyết. 

 

24 Trung tâm Quan trắc và môi 

trường Khánh Hòa (Đơn vị 

sự nghiệp công lập) 

Công văn số 269/TTQT-TCHC ngày 04/11/2021 

của đơn vị sự nghiệp công lập về việc bán tài sản 

nhà nước theo quy định của Luật quản lý tài sản, 

sử dụng tài sản công thì có thuộc trường hợp phải 

nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Luật thuế 

thu nhập doanh nghiệp   

CCT TP 

nha Trang 

CCT TP nha 

Trang 
 Chi cục thuế đã có vb số 

899/CCT-TTHT ngày 16/11/2021 

trả lời cho đơn vị 

 

 

25 
Ông Võ Hồng Khanh và 

bà Huỳnh Thị Ngọc Anh 

(Địa chỉ: 190 Ngô Gia 

Tự, phường Phước Tiến, 

tp Nha 

Đề nghị xem xét kiểm tra, thanh tra để làm rõ 

những thiếu sót tra, của Ngân hàng TMCP Bản 

Việt chi nhánh Nha Trang liên quan đến việc 

phát mãi và thủ tục sang tên đối với tài sản để 

đảm bảo cho khoản vay của DNTN Kỹ nghệ 

điện lạnh An Bình tại Ngân hàng TMCP 

Bản    Việt chi nhánh Nha Trang 

nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của  gia 

đình ông Khanh, bà Anh và việc bàn giao  nhà 

được thực hiện đúng như thỏa thuận. 

NHNN 

Chi  

nhánh  

Ngân hàng 

TMCP Bản 

Việt chi nhánh 

Nha Trang 

 NHNN Chi  nhánh Khánh Hòa 

đã ban hành văn bản số 

118/KHH-TTGSNH chuyển 

phản ánh, kiến nghị của vợ 

chồng ông Võ Hồng Khanh và 

bà Huỳnh Thị Ngọc Anh đến 

Ngân hàng TMCP Bản Việt 

chi nhánh Nha Trang để  xem 

xét,   xử   lý theo đúng thẩm 

quyền và thông báo kết quả 

giải quyết về NHNN Khánh 

Hòa. 

 

 

26  Công ty TNHH MTV 

Rapexco- Đại Nam 
Điều chỉnh đơn giá thuê đất năm 2022 

Cục Thuế 

tỉnh Khánh 

Hòa 

Cục Thuế tỉnh 

Khánh Hòa 
  

Đã giải quyết: Cục Thuế đã có 

công văn số 1154/CTKHH-

HKDCN ngày 31/3/2022 trả lời 

cho DN được biết 

 

27 Công ty Cổ Phần  T.D 
Đề nghị hỗ trợ giảm tiền thuê đất năm 2022 cho 

doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch 
Cục Thuế Cục Thuế   

Đã giải quyết: Cục Thuế đã có 

công văn số 2426/CTKHH-

HKDCN ngày 19/5/2022 trả lời 

cho Công ty 

 

28 
Công ty CP Dược Phẩm 

Khánh Hòa 

Xin giảm trừ tiền thuê đất đã nộp thừa Thửa đất 

số 58 Ngô Gia Tự Nha Trang 
Cục Thuế Cục Thuế   

 

Đã giải quyết: Cục Thuế đã có 

công văn số 2450/CTKHH-

HKDCN ngày 23/5/2022 trả lời 

cho Công ty 

 

29 
Trung tâm nông nghiệp công 

nghệ cao  

Xem xét miễn tiền thuê đất từ 08/2/2017 

31/12/2020 
Cục Thuế Cục Thuế  

Đã giải quyết: Cục Thuế đã có 

công văn số 939/CTKHH-

HKDCN ngày 16/3/2022 trả lời 

cho DN được biết 
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30 
Công ty Cổ Phần Đầu tư DL 

Hồng Ngọc Việt 

Xem xét, rà soát lại việc thực hiện nghĩa vụ tài 

chính của các nhà đầu tư liên quan đến việc 

chuyển đổi nhà đầu tư dự án Tổng Cty Song 

Hồng thành Cty CP Đầu tư DL Hồng Ngọc Việt 

Cục Thuế Cục Thuế  

 

Đã giải quyết: Cục Thuế đã có 

công văn số 1713/CTKHH-

HKDCN gửi doanh nghiệp về tạm 

xác định đơn giá thuê đất, tiền 

thuê đất đối với Công ty CP Đầu 

tư Du lịch Hồng Ngọc Việt  

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Công ty TNHH Liên doanh Kho 

ngoại quan xăng dầu Vân Phong 

Kiến nghị liên quan đến đường điện 22KV cung 

cấp điện cho Kho hoạt động hiện nay đang bị 

xuống cấp trầm trọng cần được thay thế, đầu tư 

mới.   

 

Ban Quản 

lý Khu kinh 

tế Vân 

Phong 

Công ty Cổ 

phần Điện lực 

Khánh Hòa 

 

BQL Khu KTVP đã có văn bản số 

711/KKT-QLDN ngày 20/4/2022 

gửi cho Công ty Cổ phần Điện lực 

Khánh Hòa xem xét giải quyết cho 

Công ty. 

Cty CP điện lực KH có vp số 

2482/ĐLKH-P7 ngày 12/05/2022 

về việc đầu tư lưới điện cho Kho 

xăng dầu Ngoại Quan Vân Phong 

do kế hoạch vốn đã được phê 

duyệt xây dựng năm 2022-2023 

cho nên đăng ký bổ sung vốn triển 

khai thực hiện năm 2023-2024. 

 

 

32 

Công ty TNHH S.K VINA 

và  Công ty TNHH 

DAEHYUP Việt Nam  

Vướng mắc trong việc tiếp cận gói  hỗ trợ người 

lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng 

bởi đại dịch COVID-19. 

 Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại thị 

xã Ninh Hòa Cty  cho Công nhân tạm nghỉ việc 

từ ngày 06/7/2021 để ngăn chặn sự lây lan trong 

nội bộ - khu viên Nhà máy HSV, do người lao 

động tạm nghỉ việc trước ngày 09/7/2021 ngày 

Công điện số 03/CĐ-CTUBND ngày 08/7/2021 

áp dụng Chỉ thị 16/TTg-CP ngày 31/3/2020 nên 

các người lao động này không thuộc diện hỗ trợ. 

 

Ban Quản 

lý KKT 

Vân Phong 

Sở Lao động và 

Thương binh 

Xã hội  

Sở Lao 

động và 

Thương 

binh Xã hội 

- Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội Ninh hòa có văn bản trả 

lời bằng văn bản số 

1063/LĐTBXH ngày 17/10/2021 

từ chối hồ sơ; văn bản số 1128/ 

LĐTBXH ngày 18/10/2021 

chuyển trả hồ sơ cho Cty TNHH 

S.K VINA. 

Ban Quản lý cố văn bản số 

2591/KKT-QLDN ngày 

01/11/2021 gửi Sở Lao động- 

Thương binh và Xã hội xem xét 

giải quyết cho 02 Công ty. 

 -Ngày 03/12/2021 Sở Lao động- 

Thương binh và Xã hội đã có văn 

bản số 3079/SLĐTBXH-LĐVL 

trả lời cho 02 Công ty và văn bản 

số 3051/SLĐTBXH-LĐVL gửi 

Bộ LĐTB&XH hướng dẫn thực 

hiện chính sách hỗ trợ người LĐ /. 

-Ngày 28/01/2022 Bộ LĐTB&XH 

có văn bản số 10/QHLĐTL-CSLĐ 

 



10 

 

hướng dẫn chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng 

lao động theo Nghị quyết số 

68/NQ-CP và Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg. 

- Ngày 04/4/2022 Ban Quản lý có 

văn bản số 583/KKT-QLDN gửi 

cho Sở Lao động Thương binh và 

Xã hội có văn bản trả lời kiến 

nghị, phản ánh của Công ty 

TNHH S.K VINA và  Công ty 

TNHH DAEHYUP Việt Nam.  

 Sở LĐ-TB-XH đã có văn bản số 

1116/SLĐTBXH ngày 12/05/2022 

trả lời cho DN 

 

II. CÁC KIẾN NGHỊ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT SAU HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI LẦN I :  56  đơn vị  (5 tháng cuối năm) 

 

1 
Công ty TNHH VLXD Tiến 

Lộc 

Xin chậm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng 

sản 

Cục Thuế 

tỉnh Khánh 

Hòa 

 Cục Thuế   

Đã giải quyết: Cục Thuế đã có 

công văn số 4286/CTKHH-

HKDCN ngày 09/9/2022 trả lời 

cho Công ty biết. 

 

2 
Công ty CP Quốc tế Biển 

Xanh 
Xem xét lại tiền thuê đất năm 2022 Cục Thuế Cục Thuế  

Cục Thuế đã có công văn số 

2948/CT-HKDCN ngày 

10/06/2022 trả lời cho công ty 

 

3 
Công ty CP Nha Trang 

Seafoods - F17 

Đề nghị thoái thu số tiền nộp thuế một lần cho cả 

thời gian thuê đất đối với dự án công việc bờ biển 

Bãi Dương 

Cục Thuế Cục Thuế  
Cục Thuế đã đã mời công ty lên 

làm việc và trao đổi về vấn đề này 

 

4 
Công ty TNHH Hồ Tiên khu 

nghỉ dưỡng AMIANA 

Tỷ lệ quy đổi giá đất trong bảng tính tiền thuê đất 

2022 
Cục Thuế Cục Thuế  

Cục Thuế đã có công văn số 

2993/CT-HKDCN ngày 

14/06/2022 trả lời cho công ty 

 

5 
Bệnh viện y học cổ truyền 

và phục hồi chức năng 

Tính lại tiền thuê đất đối với phần diện tích đất 

cho thuê năm 2022 
Cục Thuế Cục Thuế  

Cục Thuế đã có công văn số 

3146/CT-HKDCN ngày 

23/06/2022 trả lời cho công ty 

 

6 
CN Công ty CP thực phẩm 

Miền Bắc tại Nha Trang 
Tính lại tiền thuê đất Cục Thuế Cục Thuế  

Cục Thuế đã có công văn số 

3148/CT-HKDCN ngày 

23/06/2022 trả lời cho công ty 

 

7 Công ty TNHH JEIL VINA 

- Nhu cầu lao động  nước ngoài theo quy định từ 

10-12 ngày có kết quả nhưng thời  gian được phê 

duyệt nhu cầu lao động  từ 20-30 ngày, gây khó 

khăn  trong việc cấp phép lao động cho người lao 

Vân Phong 

 

 

 

 

Công an tỉnh đã có văn bản 

3390/CAT-QLXNC ngày 

06/7/2022 trả lời cho công ty về 

thời hạn thẻ tạm trú cho người lao 
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động  nước ngoài 

- Thời hạn của thẻ tạm trú người lao động nước 

ngoài được cấp dựa trên giấy phép lao động thời 

hạn  tối đa 2 năm. Nhưng nhập cảnh tại Khánh 

Hòa cho phép tối đa 1 năm. . Doanh  nghiệp phải 

đi lại nhiều lần để gia hạn thẻ tạm trú dù đã làm 

lâu  năm.. 

 

Công An tỉnh 

động nước ngoài (b/c BQL Vân 

Phong số 1606/KKT-28/7/2022) 

8 
Công ty TNHH đóng tàu 

Hyundai Việt Nam 

Xin chấp thuận nhu cầu lao động nước ngoài để 

làm GPLĐ mất nhiều thời gian; thủ tục cấp giấy 

phép lao động Người nước ngoài – Hiện tại thị 

thực nhập cảnh vào VN cấp cho NNN tối đa là 3 

tháng, tuy nhiên theo quy định làm GPLĐ thì bắc 

buộc NNN làm việc tại VN từ 30 ngày trở lên 

mới có GPLĐ; thời hạn của thẻ tạm trú của 

NLĐNN được cấp dựa trên giấy phép lao động 

của người lao động tối đa 02 năm. Nhưng hiện tại 

Xuất nhập cảnh KH chỉ cho phép tối đa tạm trú 

01 năm 

Vân Phong 

 

Công An tỉnh 
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BQT chung cư CT6 Vĩnh 

Điềm Trung (Nguyễn Thanh 

Sơn) 

- Vướng mắc liên quan đến tài khoản BQT 

chung cư CT6 

- Hồ sơ quyết toán chung cư năm 2020 

- Vận hành chung cư không họp dân, không 

bàn giao mã số điện, nước… 

SKHĐT UBND Tp. Nha 

Trang 

Công an 

Tp. Nha 

Trang. 

UBND xã 

Vĩnh Ngọc 

Theo báo cáo của Công an TP 

Nha Trang có dấu hiệu vi phạm 

pháp luật về quản lý. (b/c tp nha 

trang số 9708/UBND-TCKH 

ngày 23/12/2021) 

BQT chung cư CT6 Vĩnh Điềm 

Trung (Nguyễn Thanh Sơn) không 

phải là DN căn cứ theo Luật nhà ở 

năm 2014 và Thông tư 02 /2016 

/TT-BXD ngày 15/02/2016 của 

Bộ Xây dựng nên kiến nghị của 

ông Sơn không có cơ sở  

 

 

 

 

 

(b/c TP nha trang 

số 4377/UBND-

TCKH ngày 

27/6/2022) 

10 

 

Công ty Cổ phần Cảng Cam 

Ranh 

 

- Đầu tư xây dựng trong phạm vi Căn cứ quân sự 

Cam Ranh 

- Nạo vét và nuôi lồng bè tự phát 

 

UBND tỉnh 

 

UBND TP Cam 

Ranh 

 - UBND TP Cam Ranh đã có vb 

số 3413/UBND-TCKH ngày 

25/7/2022 giải quyết kiến nghị cảu 

Công ty 

 

(BC số 

3459/UBND-

TCKH ngày 

26/7/2022) 

 

11 DNTN Du Lịch Biển Tiên Gia hạn thời gian nộp tiền thuế, tiền thuê đất 

Cục Thuế 

tỉnh Khánh 

Hòa 

Cục Thuế  

Đã giải quyết: Cục Thuế đã có 

công văn số 3430/CTKHH-

HKDCN ngày 12/7/2022 trả lời 

cho Công ty 

 

12 HTX Đóng tàu Song Thủy Đơn kêu cứu 

Cục Thuế 

tỉnh Khánh 

Hòa 

Cục Thuế  

Đã giải quyết: Cục Thuế đã có 

công văn số 5106/CTKHH-

HKDCN ngày 03/11/2022 trả lời 

cho Công ty 

Cv Thuế số 5464 ngày 

24/11/2022 
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13 
Cty CP Đường sắt Phú 

Khánh 

Xác định tiền thuê đất phải nộp hàng năm tại trụ 

sở Cty số 02 Yersin 

Cục Thuế 

tỉnh Khánh 

Hòa 

Cục Thuế  

Đã giải quyết: Cục Thuế đã có 

công văn số 3403/CTKHH-

HKDCN ngày 11/7/2022 trả lời 

cho Công ty. 

 

14 
HTX  Nông nghiệp Suối 

Hiệp 1,  huyện Diên Khánh 

Yêu cầu hỗ trợ thêm kinh  phí các trạm bơm vì 

mức hỗ trợ hiện nay chưa đủ bù tiền điện hàng 

vụ. 

 

Sở KHĐT 
Sở NN và 

PTNT 
 

Nội dung trên đã giải quyết báo 

cáo trả lời cử tri UBND tỉnh 

(b/c ngày 214/BC-UBND ngày 

24/8/2022) 

 

15 

Công ty CP Công nghệ Sinh 

phẩm Việt Nam và Công ty 

CP Đầu tư và thương mại 

Đắc Lộc 

 

Có giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp cận 

nguồn vốn vay ưu đãi 

Trung tâm 

Khuyến 

công và 

Xúc tiến 

thương mại 

NHNN Chi 

nhánh KH 

Các chi 

nhánh 

TCTD 

NHNN Chi nhánh đã giải đáp trực 

tiếp cho doanh nghiệp tại HN đối 

thoại giải quyết khó khăn cho DN 

trong 02 Cum Công nghiệp Diên 

Phú và Đắc Lộc ngày 8/7/2022 

(b/c NHNN số 653/KHH-

THNSKSNB ngày 29/7/2022) 

 

 

16 
Công ty TNHH VolTech 

Việt Nam 

Khó khăn về thủ tục tuyển dụng lao động nước 

ngoài phục vụ cho Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân 

Phong 1, theo đó báo cáo nhu cầu sử dụng lao 

động nước ngoài của Công ty chưa được UBND 

tỉnh chấp thuận do chưa có ý kiến của Công an 

tỉnh. 

Ban Quản 

lý Khu kinh 

tế Vân 

Phong 

Công an tỉnh  

BQL Khu kinh tế Vân Phong đã 

có văn bản số 1837/KKT-QLDN 

ngày  18/8/2022, gửi Công an tỉnh 

tháo gỡ khó khăn cho Công ty 

TNHH VolTech Việt Nam. 

-Ngày 22/8/2022; Công an tỉnh có 

văn bản số 4466/CAT-QLXNC về 

việc Chấp thuận nhu cầu sử dụng 

người nước ngoài đối với vị trí 

công việc nêu trên là nhu cầu thiết 

thực của Công ty TNHH Voltech 

Việt Nam. 

-Ngày 24/8/2022, BQL đã có văn 

bản số 1880/KKT-QLDN trình 

UBND tỉnh nhu cầu sử dụng lao 

động của Công ty TNHH 

Voltech Việt Nam 

 

 

17 
Công ty TNHH MTV  ĐT-

TM –DV Nhân Định 

Du Lịch nha trang vừa khởi sắc, các DN chuyên 

bán hàng đặc sản cho khách du lịch đang gặp khó 

khăn về tình trạng chèo kéo khách, manh đông 

hơn là uy hiếp tài xế, hướng dẫn đến  địa điểm 

kinh doanh của chúng. Ảnh hưởng đến môi 

trường kinh doanh du lịch khánh Hòa. 

Sở KHĐT 

 

 

 

 

 

 

Sở Du lịch 

UBND TP 

Nha Trang 

- Tại các điểm tham quan du lịch 

trên địa bàn thành phố Nha Trang: 

Tổ kiểm tra của thành phố đã thực 

hiện kiểm tra, xử lý các đối tượng 

buôn bán  hàng rong, đeo bám, 

chèo kéo khách. 

- Đối với hành vi manh động là uy 

hiếp tài xế, hướng dẫn đến địa 

điểm kinh doanh của chúng, đề 

nghị chủ doanh nghiệp trình báo 

 



13 

 

với cơ quan Công an để kịp thời 

theo dõi, vào cuộc xử lý. 

(b/c TP Nha Trang số 

6095/UBND-TCKH ngày 

26/8/2022) 

18 

 

Hiệp hội Khai thác khoáng 

sản và vật liệu xây dựng 

 

Kiến nghị Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các 

quy định về thu thuế tài nguyên 

 

UBND tỉnh 

 

Sở Tài chính 

 UBND tỉnh có cv gửi Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện nội 

dung này. 

Sở Tài chính theo dõi báo cáo 

UBND tỉnh (thông báo kết luận 

ngày 30/6/2022) 

Sở Tài chính đã có CV số 

4304/STC-QLG ngày 28/10/2021 

báo cáo vướng mắc, tham mưu 

UBND tỉnh cv số 956/UBND-KT 

ngày 28/01/2022 đề nghị Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện. 

Tại Cuộc họp ngày 14/10/2022 

Vụ Chính sách thuế và Bộ TC 

(có sự tham gia của HH Khai 

thác khoáng sản và VLXD) 

Sở Tài Chính đã nhận được công 

văn số 2283/TCT-CS ngày 

29/6/2022 của Tổng Cục thuế gửi 

UBND tỉnh trả lời vướng mắc 

trong việc thu thuế TN theo đề 

nghị tại CV số 956/UBND-KT 

ngày 28/01/2022 và giải thích 

hướng xử lý cho Hiệp hội KS và 

VLXD tại cuộc họp. 

(BC số 4237/STC-QLG ngày 

19/10/2022) 

 

 

19 

Công ty Cổ Phần KCN Suối 

Dầu 

Xử lý rác thải KCN Suồi Dầu. Công ty  kiến 

nghị UBND tỉnh và UBND Huyện Cam Lâm xem 

xét giải quyết   

 (VB số 63/KCNSD ngày 01/02/2021 gửi 

Huyện Cam Lâm) 

 

BQL KKT 

Vân Phong 

  

UBND 

huyện Câm 

Lâm 

- UBND huyện DK có VB trả lời 

DN số 26/UBND ngày 07/01/2021 

UBND huyện Cam Lâm có vb 

22/7/2021 báo cáo hiện nay chưa 

có khu xử lý rác thải tập trung nên 

yêu cầu Cty liên hệ đơn vị xử lý 

rác thải ngoài địa bàn thu gom. 

Khi nào UBND huyện Cam Lâm 

có bãi xử lý rác sẽ liên hệ Cty (vb 

số 3609/UBND huyên Cam Lâm 
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ngày 22/7/2021) 

- Vb số 333/KKT-QLDN của Ban 

QLKT vân phong ngày 

25/02/2022 báo cáo đến nay vấn 

đề rác thải của KCN Suối dầu vẫn 

chưa giải quyết dứt điểm. 

- UBND huyện Cam Lâm có văn 

bản số 2990/UBND ngày 

28/9/2022 báo cáo đã bố trí cho 

tập kết rác thải của KCN Suối 

Dầu về bãi rác tại thôn Vĩnh 

Phước, xã Suối Tân  

20 
Công ty TNHH Cat Tiger 

Khareal 

Xem xét, xác định giá đất tại dự án chung cư 

Napoleon Castle I 

Cục Thuế 

tỉnh Khánh 

Hòa 

 Cục Thuế   

Đã giải quyết: Công ty gửi công 

văn để giải trình nên Cục Thuế 

không có văn bản trả lời 

(b/c Thuế số 5063/CTKHH-TTHT 

ngày 01/11/2022) 

 

 

21 
Công ty CP Đầu tư 

SYNERGY Nha Trang 

Gia hạn và khấu trừ tiền thuê đất từ 23/3/2020 

đến hết năm 2022 

Cục Thuế 

tỉnh Khánh 

Hòa 

    

Đã giải quyết: Cục Thuế đã có 

công văn số 

4902/CTKHHHKDCN ngày 

20/10/2022 trả lời cho Công ty 

biết. 

(b/c Thuế số 5063/CTKHH-

TTHT ngày 01/11/2022) 

 

Cv Thuế số 5464 ngày 

24/11/2022 

22 
Công ty TNHH Đầu tư và 

Du lịch Đông Đô 

- Gia hạn thuê đất để tiếp tục hoạt động tại đảo 

Điệp Sơn 
UBND tỉnh 

 

 

 

UBND huyện 

Vạn Ninh 
BQL Vân 

Phong 

UBND tỉnh giao cho UBND 

huyện Vạn Ninh chủ trì phối hợp 

với BQL Vân Phong và các đơn vị 

liên quan kiểm tra, rà soát đúng 

quy định, báo cáo UBND tỉnh 

(thông báo kết luận ngày 

30/6/2022) 

Vạn ninh có b/c số 3827/UBND-

TCKH ngày 31/10/2022 đã b/c 

cho UBND tỉnh và Sở KHĐT tại 

vb số 310/BC-UBND ngày 

2/7/2022 

 

23 
Công ty CP xây dựng Đông 

Dương Nha Trang 

Kiến nghị nộp tiền trước phần thuế đất  bổ sung 

do điều chỉnh quy hoạch dự án khu căn hộ           và  

dịch vụ Phước Long 

 

 

 

UBND 

tỉnh 

 

 

 

Sở Tài chính 

 

Sở TNMT, 

Sở    XD,  Sở 

KHĐT, 

Cục Thuế,  

Sở Tư  

Thực hiện CV số 4244/UBND-

XDNĐ ngày 12/5/2022 của 

UBND tỉnh 

Sở Tài chính đã có CV số 

1749/STC-QLG ngày 19/5/2022 

gửi các đơn vị tham gia ý kiến giải 
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pháp,  

 

UBND  tp 

Nha Trang 

quyết kiến nghị và có CV số 

2184/STC-QLG ngày 16/6/2022 

báo cáo UBND tỉnh. Ngày 

13/7/2022, UBND tỉnh có CV số 

6414/UBND-XDNĐ gửi Sở 

TNMT, Sở XD, Cục Thuế về việc 

giải quyết kiến nghị cho doanh 

nghiệp.  

Sau đó, Sở TNMT đã có CV số 

3067/STNMT-CCQLĐĐ ngày 

20/7/2022 và  

Sở XD có CV số 2366/SXD-

QLN ngày 22/7/2022 báo cáo 

UBND tỉnh (đồng gửi cho doanh 

nghiệp). 

 

24 

 

Công ty Cổ Phần Cafico 

Việt Nam 

 

- Xin gia hạn thuê đất 

 

UBND tỉnh 

 

Sở TNMT 

 UBND tỉnh giao Sở TNMT chủ trì 

phối hợp với các đơn vị liên quan 

rà soát xử lý theo thẩm quyền. 

Trường hợp khó khăn, vướng mắc 

có vb xin ý kiến của Bộ TNMT. 

(thông báo kết luận ngày 

30/6/2022) 

 

25 

 

 

Công ty TNHH Tâm Hương 

 

- Công ty đã đầu tư nhiều tài sản để triển khai các 

dự án tại KHvà đã bỏ chi phí đền bù giải tỏa cho 

dân để thực hiện dự án;  

Công ty đã bị thu hồi 3 dự án mà không có lý do 

chính đáng, việc này ảnh hưởng đến hoạt động, 

uy tín của doanh nghiệp nên cần được làm rõ. 

Tuy nhiên, sau khi thanh tra kết luận: Công ty 

không vi phạm về Thuế hay bị truy thu Thuế. Vì 

vậy, kính đề nghị Lãnh đạo Tỉnh xem xét, kiểm 

tra và cho phép công ty được tiếp tục thực hiện 3 

dự án này. 

 

UBND tỉnh Sở XD và Sở 

KHĐT 

Cục Thuế - Sở Xây dựng đã có vb số 

378/SXD-Ttra ngày 16/02/2022 

trả lời và hướng dẫn công ty theo 

quy định. 

- Cục thuế đã có văn bản số 

1090/CTKHH-HKDCN ngày 

28/3/2022 báo cáo Sở KHĐT 

- UBND tỉnh giao Sở KHĐT chủ 

trì phối hợp với các đơn vị liên 

quan hướng dẫn cty thực hiện 

đúng quy định hiện hành – báo 

cáo UBNT tỉnh trước 30/7/2022 

(thông báo kết luận ngày 

30/6/2022) Sở KHĐT đã có vb số 

2763/SKHĐT-DN gửi báo cáo 

UBND tỉnh ngày 02/8/2022) 

 

SKHĐT đã có thông báo giải 

quyết cho Công ty TNHH Tâm 

Hương số 3085/SKHĐT-DN 

ngày 23/8/2022 ;  

Kiến nghị tại hội nghị 

lần 1 năm 2022 



16 

 

Nội dung: Tại Văn bản số 16/CV-

TH ngày 12/01/2022, Công ty đề 

nghị đề nghị cho phép tiếp tục 

thực hiện 04 Dự án gồm: (1) Dự 

án Làng Biệt thự Tâm Hương, (2) 

Dự án Khu biệt thự và Du lịch 

Nghỉ mát Đồng Bé, (3) Dự án Khu 

biệt thự Bãi Tiên, (4) Dự án Khu 

biệt thự Đường Đệ. Sở Kế hoạch 

và Đầu tư đã phối hợp với các 

ngành và báo cáo UBND tỉnh tại 

Vb số 2763 /SKHĐT-DN ngày 

02/8/2022, trên cơ sở đó,  

Sở KHĐT  thông báo đến Công 

ty - Đối với đề nghị tiếp tục thực 

hiện 03 Dự án, gồm: (1) Dự án 

Làng Biệt thự Tâm Hương, (2) Dự 

án Khu biệt thự và Du lịch Nghỉ 

mát Đồng Bé,  

(3) Dự án Khu biệt thự Bãi 

Tiên: UBND tỉnh đã ban hành TB 

thu hồi, chấm dứt hoạt động 03 dự 

án tại TB số 722/TB-UBND ngày 

24/11/2015 và TB số 723/TB- 

UBND ngày 24/11/2015, nên việc 

Công ty đề nghị tiếp tục thực hiện 

các dự án này là chưa có cơ sở 

theo quy định. 

Trường hợp Công ty có đề xuất 

thực hiện các Dự án này thì phải 

thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư 

theo quy định pháp luật về đầu tư 

và các quy định pháp luật khác có 

liên quan  

(Thông báo số 564/TB- UBND 

ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh). 

Đối với đề nghị tiếp tục thực hiện 

Dự án Khu biệt thự Đường Đệ.  

Dự án này thuộc khu vực đồi núi 

có nguy cơ sạt lở và nằm trong 

danh mục các dự án đã được 

UBND tỉnh ban hành Thông 

báo số 555/TB-UBND ngày 

04/12/2020 về việc Kết luận của 

UBND tỉnh về việc nghe báo cáo 

rà soát các dự án thuộc khu vực đồi, 
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núi có nguy cơ sạt lở đất trên địa 

bàn thành phố Nha Trang.Vì vậy, 

việc giải quyết xem xét cho phép 

Dự án này tiếp tục thực hiện sau 

khi Quy hoạch chung thành phố 

Nha Trang đến năm 2040, Quy 

hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại 

khu vực núi Cô Tiên, Quy hoạch 

sử dụng đất thành phố Nha Trang 

giai đoạn 2021-2030 được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

 

26 

 

Công ty CP BĐS Hà Quang 

 

Giải quyết thủ tục miễn tiền sử dụng đất đối với 

Dự án Nhà ở xã hội HQS tại khu lô đất SSH-

07,08,09 Khu định cư mới Lê Hồng Phong 1 để 

cấp giấy CN QSD đất cho người dân 

 

 

Cục thuế 

tỉnh KH 

 

Sở TNMT 

 Cục thuế đã có cv số 41/CTKHH-

HKDCN ngày 06/01/2022 gửi Sở 

XD, Sở KHĐT và cv số 199/ 

CTKHH-HKDCN ngày 

17/01/2022 gửi Sở TNMT . 

Cục Thuế có công văn số 

199/CTKHH-HKDCN ngày 

17/1/2022 gửi Sở TNMT với nội 

dung: dự án Khu đô thị mới Lê 

Hồng Phong I chưa được UBND 

tỉnh Khánh Hòa phê duyệt giá đất 

để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê 

đất (kể cả phần diện tích xây dựng 

Nhà ở xã hội). Căn cứ quy định và 

tình hình trên, để có cơ sở xác 

định số tiền được miễn đối với Cty 

Cổ phần BĐS Hà Quang, Cục 

Thuế đề nghị Sở TNMT cung cấp 

thông tin địa chính (vị trí, loại 

đường, hệ số…) tại thời điểm 

ngày 05/01/2022 đối với phần 

diện tích nhà ở xã hội theo QĐ số 

3680/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 

của UBND tỉnh Khánh Hòa.  

Ngày 16/2/2022, VP Đăng ký Đất 

Đai Khánh Hòa đã có phiếu 

chuyển số 114/PCTTĐC về Thông 

tin để xác định nghĩa vụ về đất. 

Ngày 23/3/2022, Cục Thuế có CV 

số 1045/CTKHH-HKDCN thông 

báo cho công ty tạm chưa giải 

quyết.  

Cục thuế đã có vb số 2234/QĐ-
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CTKHH ngày 22/9/2022 giải 

quyết thủ tục cho cty 

 (b/c số 4617/CTKHH-TTHT 

ngày 28/9/2022) 

27 

 

Công ty TNHH Mạnh 

Cường 

- Doanh nghiệp được cấp Giấy Khai thác đá số 

1082/2015 ngày 5/5/2015 đến nay. Hồ sơ xin thuê 

đất nhiều lần vẫn chưa giải quyết 

Khó khăn về vấn đề khai nộp thuế tài nguyên 

- DN nộp thuế tài nguyên sau khi nổ mìn (lần 1) 

sau đó nổ mìn để sản xuất ra đá 1x2, 2x4 (lần 2) 

DN phải nộp thuế tài nguyên theo giá bán sản 

phẩm nhưng không được khấu trừ cho lần  nộp 

trước. 

 

Sở 

KHĐT 

 

Sở TNMT 

 

Sở Tài 

chính 

- Nội dung này đang giải quyết 

(b/c số 5332/STNMT-VP ngày 

15/12/2021) 

-  Sở Tài chính có vb số 562/ 

STC-QLG&CS ngày 24/2/2021 

gửi Sở KHĐT và đồng thời báo 

cho DN và Hiệp hội Khai thác đá 

và sản xuất VLXD; 

- Tại Hội nghị đối thoại UBND 

tỉnh chỉ đạo Cục thuế tỉnh các đơn 

vị kiểm tra, hướng dẫn cty theo 

đúng quy định. 

(thông báo kết luận ngày 

30/6/2022)  

Tại Cuộc họp ngày 14/10/2022 

Vụ Chính sách thuế và Bộ TC 

(có sự tham gia của HH Khai 

thác khoáng sản và VLXD) 

Sở Tài Chính đã nhận được công 

văn số 2283/TCT-CS ngày 

29/6/2022 của Tổng Cục thuế gửi 

UBND tỉnh trả lời vướng mắc 

trong việc thu thuế TN theo đề 

nghị tại CV số 956/UBND-KT 

ngày 28/01/2022 và giải thích 

hướng xử lý cho Hiệp hội KS và 

VLXD tại cuộc họp. 

 

 

28 
Công ty TNHH một thành viên 

Đầu tư xây dựng và Địa chất 

UPGC 

 

Điều chỉnh Quyết định giao đất, cho thuê đất dự 

án Khu đô thị Hoàng Long 
UBND tỉnh Sở TNMT  

UBND tỉnh có CV số 

4241/UBND-XDNĐ ngày 

12/5/2022 gửi Sở TNMT . 

Ngày 03/06/2022 Sở TNMT có 

vb số 2215/STNMT-CCQLĐĐ 

báo cáo UBND tỉnh.  

Nôi dung kiến nghị không phù 

hợp. 

 

29 Công ty Ngọc Trai Sài Gòn 

 

Xin gia hạn sử dụng đất tại xã Vạn Thạnh, huyện 

Vạn Ninh 

 

UBND tỉnh 

 

Sở TNMT 
 Sở TNMT có vb số 

2180/STNMT-QLĐĐ ngày 

31/05/2022 gửi UBND tỉnh giải 

quyết cho công ty sau khi có sự 
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 đồng ý chấp thuận của UBND 

tỉnh. 

 

30 

 

 

Công ty CP dệt Tân tiến 

 

 

- Xin gia hạn thời gian sử dụng đất 

 

 

UBND tỉnh 

 

 

Sở TNMT 

 

Sở TNMT có văn bản số 

2491/STNMT-CCQLĐĐ ngày 

20/6/2022 báo cáo UBND tỉnh 

 (chưa có cơ sở xem xét iải 

quyết) Hiện nay việc xin chuyển 

hình thức trả tiền thuê đất hàng 

năm sang trả tiền thuê   đất một lần 

cho cả thời gian thuê của các tổ 

chức chưa thực hiện được do 

Kết luận số 36-KL/TW ngày 

06/9/2018 của Bộ Chính trị, 

Nghị quyết số 82/2019/QH14 

ngày 14/6/2019 của Quốc Hội và 

Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 

19/11/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ có chỉ đạo định hướng việc 

thuê đất trả tiền một lần đối với các 

dự án. 

 

31 

Công ty CP xi măng Công 

Thanh Khánh Hòa 

 

Xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất SXKD phi 

nông nghiệp sang đất ở để phù hợp với phù hợp 

với đô thị mới tại TP Cam Ranh 

UBND tỉnh 

 

 

Sở TNMT 

UBND TP 

Cam Ranh 

UBND tỉnh có VB số 

5615/UBND-XDNĐ ngày 

22/6/2022 gửi Sở TNMT chủ trình 

phố hợp giải quyết 

Ngày 14/7/2022 Sở TNMT có vb 

số 2964/STNMT-CCQLĐĐ xin 

gia hạn xử lý kiến nghị của Cty. 

Ngày 8/8/2022 Sở TNMT có vb 

số 3372/STNMT-CCQLĐĐ.NV 

báo cáo UBND tỉnh giải quyết 

kiến nghị Công ty  

(Chưa phù hợp với quy hoạch) 

 

 

32 

Chi hội Khách sạn – Hiệp 

hội Du lịch Nha Trang – 

KHòa  

- Không áp dụng tăng giá thuê bãi biển trong năm 

2022 

- Xem xét và điều chỉnh tăng với mức từ 10% đến 

15% (so với đơn giá đã ban hành) cho năm 2023 

 

(Công văn ngày 16/9/2022) 

Sở Du Lịch 

UBND thành 

phố Nha Trang 

Sở Tài 

chính 

- Sở Tài Chính đã có báo cáo số 

3333/STC-QLG ngày 26/8/2022 

báo cáo UBND tỉnh. về giá thuê 

mặt bằng 

- Sở TC đã có CV số 4481/STC-

QLG ngày 04/11/2022 báo cáo, 

tham mưu UBND tỉnh nội dung 

Báo cáo số 1804/SDL-

QLDL ngày 27/9/2022 
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 này;  

- UBND tỉnh có văn bản số 11008 

/UBND-KT ngày 10/11/2022 

thống nhất đề xuất của Sở Tài 

chính: vận dụng Nghị quyết số 

11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của 

Chính phủ để hỗ trợ giảm 30% 

tiền thuê đất, mặt nước năm 

2022 cho doanh nghiệp. 

 

33 

 

Công ty TNHH Đầu tư Đại 

Phước Lộc ĐL – Khách sạn 

Diamond Bay  

- Giá thuê mặt bằng đặt dù, ghế năm 2022: giữ 

nguyên theo giá trị hợp đồng đã ký. 

- Giá thuê mặt bằng đặt dù, ghế cho những năm 

sau: khi hoạt động du lịch tỉnh nhà trở lại hoạt 

động bình thường, Công ty chúng tôi cam kết sẽ 

thực hiện theo đúng khung giá áp dụng chung cho 

các doanh nghiệp trên địa bàn. 

- Phương thức thanh toán năm 2023: thanh toán 

định kỳ theo từng quý nhằm hỗ trợ và tạo điều 

kiện doanh nghiệp phục hồi. 

 

(Công văn số 37.2022/ĐPLĐL ngày 20/9/2022) 

 

 

Sở Du Lịch 

 

 

 

 

 

 

UBND thành 

phố Nha Trang 

 

Sở Tài 

chính 

- Sở Tài Chính đã có báo cáo số 

3333/STC-QLG ngày 26/8/2022 

báo cáo UBND tỉnh. về giá thuê 

mặt bằng  

- Sở TC đã có CV số 4481/STC-

QLG ngày 04/11/2022 báo cáo, 

tham mưu UBND tỉnh về nội dung 

này; UBND tỉnh có văn bản số 

11008/UBND-KT ngày 

10/11/2022 thống nhất đề xuất của 

Sở Tài chính: vận dụng Nghị 

quyết số 11/NQ-CP ngày 

30/01/2022 của Chính phủ để hỗ 

trợ giảm 30% tiền thuê đất, mặt 

nước năm 2022 cho doanh 

nghiệp. 

 

34 

Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Mường Thanh – Khách sạn 

Mường Thanh Luxury Viễn 

Triều  

 

Đề xuất giữ nguyên giá thuê mặt bằng đặt dù, ghế 

năm 2022 (theo giá trị hợp đồng đã ký). 

(Công văn số 13/2022/ĐX-MTVTR-NS ngày 

21/9/2022) 

 

Sở Du Lịch 

 

 

UBND thành 

phố Nha Trang 

 

Sở Tài 

chính 

- Sở Tài Chính đã có báo cáo số 

3333/STC-QLG ngày 26/8/2022 

báo cáo UBND tỉnh. về giá thuê 

mặt bằng 

- Sở TC đã có CV số 4481/STC-

QLG ngày 04/11/2022 báo cáo, 

tham mưu UBND tỉnh về nội dung 

này;  

- UBND tỉnh có văn bản số 

11008/UBND-KT ngày 

10/11/2022 thống nhất đề xuất của 

Sở Tài chính: vận dụng Nghị 

quyết số 11/NQ-CP ngày 

30/01/2022 của Chính phủ để hỗ 

trợ giảm 30% tiền thuê đất, mặt 

nước năm 2022 cho doanh 

nghiệp 

Báo cáo số 1804/SDL-

QLDL ngày 27/9/2022 

      - Sở Tài Chính đã có báo cáo số 

3333/STC-QLG ngày 26/8/2022 
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35 Công ty TNHH Thương mại 

Hưng Phát – Nha Trang – 

Khách sạn Miracle Nha 

Trang 

 

- Không tăng giá thuê bãi biển năm 2022 cho các 

DN kinh doanh thuê bãi biển. 

- Năm 2023 tăng ở mức mà DN có thể chịu được 

từ 10-15% 

 

(CV số 01/2022/CV-HPNT ngày 16/9/2022) 

Sở Du Lịch  

 

 

 

 

UBND thành 

phố Nha Trang 

Sở Tài 

chính 

báo cáo UBND tỉnh. về giá thuê 

mặt bằng 

- Sở TC có CV số 4481/STC-QLG 

ngày 04/11/2022 báo cáo, tham 

mưu UBND tỉnh về nội dung này;  

UBND tỉnh có văn bản số 

11008/UBND-KT ngày 

10/11/2022 thống nhất đề xuất của 

- Sở TC: vận dụng Nghị quyết số 

11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của 

Chính phủ để hỗ trợ giảm 30% 

tiền thuê đất, mặt nước năm 

2022 cho doanh nghiệp 

36 

Công ty CP Vinpearl – Chi 

nhánh Nha trang 

Khách Sạn Melia Vinpearl 

Empire 

 

 

Đề xuất giữ nguyên giá thuê mặt bằng đặt dù, ghế 

năm 2022 (theo giá trị hợp đồng đã ký). 

 

(Công văn số 13/2022/ĐX-MTVTR-NS ngày 

21/9/2022) 

 

Sở Du Lịch 

 

 

 

 

 

 

UBND thành 

phố Nha Trang 

 

Sở Tài 

chính 

Sở Tài Chính đã có báo cáo số 

3333/STC-QLG ngày 26/8/2022 

báo cáo UBND tỉnh về giá thuê 

mặt bằng 

Sở TC đã có CV số 4481/STC-

QLG ngày 04/11/2022 báo cáo, 

tham mưu UBND tỉnh về nội dung 

này;  

UBND tỉnh có văn bản số 

11008/UBND-KT ngày 

10/11/2022 thống nhất đề xuất của 

Sở TC: vận dụng Nghị quyết số 

11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của 

Chính phủ để hỗ trợ giảm 30% 

tiền thuê đất, mặt nước năm 

2022 cho doanh nghiệp 

 

b/c TP N Trang số 

8110/UBND-TCKH 

ngày 07/11/2022 

37 

 

Công ty TNHH Du lịch TTC 

Hotel Premium- Michelia 

 

 

- Hỗ trợ giá thuê mặt bằng bãi biển trong năm 

2022. 

(CV số 0609/2022/ CV-TTC ngày 19/9/2022) 

 

Sở Du Lịch 

 

 

 

 

 

 

UBND thành 

phố Nha Trang 

 

Sở Tài 

chính 

Sở Tài Chính đã có báo cáo số 

3333/STC-QLG ngày 26/8/2022 

báo cáo UBND tỉnh. về giá thuê 

mặt bằng 

Sở TC có CV số 4481/STC-QLG 

ngày 04/11/2022 báo cáo, tham 

mưu UBND tỉnh về nội dung này; 

UBND tỉnh có văn bản số 

11008/UBND-KT ngày 

10/11/2022 thống nhất đề xuất của 

Sở TC: vận dụng Nghị quyết số 

11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của 

Chính phủ để hỗ trợ giảm 30% 

tiền thuê đất, mặt nước năm 
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2022 cho doanh nghiệp 

38 

 

Công ty CP Yasaka Sài gòn 

– Nha Trang 

 

- Xem xét miễn giảm tiền thuê mặt bằng bãi biển 

quý 1 và quý 2 năm 2022 

- Xem xét tạm hoãn việc tăng giá thuê mặt bằng 

bãi biển  

 

(CV số 22-YSN ngày 15/9/2022) 

Sở Du Lịch 

 

 

 

 

 

 

UBND thành 

phố Nha Trang 

 

Sở Tài 

chính 

Sở Tài Chính đã có báo cáo số 

3333/STC-QLG ngày 26/8/2022 

báo cáo UBND tỉnh. về giá thuê 

mặt bằng 

Sở TC có CV số 4481/STC-QLG 

ngày 04/11/2022 báo cáo, tham 

mưu UBND tỉnh về nội dung này;  

UBND tỉnh có văn bản số 

11008/UBND-KT ngày 

10/11/2022 thống nhất đề xuất của 

Sở TC: vận dụng Nghị quyết số 

11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của 

Chính phủ để hỗ trợ giảm 30% 

tiền thuê đất, mặt nước năm 

2022 cho doanh nghiệp 

 

39 Công ty TNHH Lan Anh  

- Hỗ trợ giá thuê mặt bằng bãi biển trong năm 

2022. 

- Lộ trình tăng giá thuê mặt bằng bãi biển cho phù 

hợp với tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. 

 

(Công văn số 30/CV-LA- 2022 ngày 15/9/2022) 

 

Sở Du Lịch 

 

 

 

 

UBND thành 

phố Nha Trang 
 

Sở Tài 

chính 

Sở Tài Chính đã có báo cáo số 

3333/STC-QLG ngày 26/8/2022 

báo cáo UBND tỉnh về giá thuê 

mặt bằng 

Sở TC đã có CV số 4481/STC-

QLG ngày 04/11/2022 báo cáo, 

tham mưu UBND tỉnh về nội dung 

này;  

UBND tỉnh có văn bản số 

11008/UBND-KT ngày 

10/11/2022 thống nhất đề xuất của 

Sở TC: vận dụng Nghị quyết số 

11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của 

Chính phủ để hỗ trợ giảm 30% 

tiền thuê đất, mặt nước năm 

2022 cho doanh nghiệp 

 

40 
HTX Dịch vụ thương mại 

tổng hợp Tân Lập 
Xem xét tính tiền thuê đất phải nộp Cục Thuế Cục Thuế   

Đã giải quyết: Cục Thuế đã có 

công văn số 5215/CTKHH-

HKDCN ngày 10/11/2022 trả lời 

cho HTX biết. 

Cv Thuế số 5464 ngày 

24/11/2022 

41 
Công ty CP Thủy sản Xanh 

Nha Trang 

Xin điều chỉnh diện tích tính tiền thuê đất tại địa 

điểm 45 Trường Sơn 
Cục Thuế Cục Thuế   

Đã giải quyết: Cục Thuế đã có 

công văn số 5207/CTKHH-

HKDCN ngày 09/11/2022 trả lời 

cho Công ty biết. 

Cv Thuế số 5464 ngày 

24/11/2022 

42 
Công ty TNHH Bệnh Viện 

ĐK Tâm Trí Nha Trang 
Xem xét miễn giảm tiền thuê đất Cục Thuế Cục Thuế   

Đã giải quyết: Cục Thuế đã có 

công văn số 5248/CTKHH-

HKDCN ngày 11/11/2022 trả lời 

cho Công ty biết. 

Cv Thuế số 5464 ngày 

24/11/2022 
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43 Công ty CP DL Thùy Dương Xin gia giảm tiền thuê đất Cục Thuế Cục Thuế   

Đã giải quyết: Cục Thuế đã có 

công văn số 5100/CTKHH-

HKDCN ngày 02/11/2022 trả lời 

cho Công ty biết. 

 

Cv Thuế số 5464 ngày 

24/11/2022 

44 
Trung tâm tần số vô tuyến 

điện khu vực VII 

Hỗ trợ cung cấp thông tin về LPTB của xe 

chuyên dùng 
Cục Thuế Cục Thuế   

Đã giải quyết: Cục Thuế đã có 

công văn số 5300/CTKHH-

HKDCN ngày 16/11/2022 trả lời 

cho NNT biết. 

Cv Thuế số 5464 ngày 

24/11/2022 

45 Cảng vụ HK Miền Trung 
Đề nghị sớm xác định, thông báo lại đơn giá thuê 

đất để có cơ sở hoàn thiện ký hợp đồng thuê đất 

Cục Thuế 

tỉnh Khánh 

Hòa 

Cục Thuế  

Đã giải quyết: Cục Thuế đã có 

Thông báo số 23149/CTKHH-

HKDCN ngày 17/11/2022 trả lời 

cho NNT biết. 

 

Cv Thuế số 5464 ngày 

24/11/2022 

46 
Công ty TNHH Mạnh 

Cường 

Nộp bổ sung tiền cấp quyền Khai thác  

( báo cáo thuế số 4617/CTKHH-TTHT ngày 

28/9/2022) 

Cục Thuế 

tỉnh Khánh 

Hòa 

Cục Thuế  

Đã giải quyết: Cục Thuế đã có 

công văn số 4972/CTKHH-

HKDCN ngày 26/10/2022 trả lời 

cho NNT biết. 

Cv Thuế số 5464 ngày 

24/11/2022 

47 
Công ty CP CM Nha Trang 

– Khách sạn Le More 

 

 

 

- Giảm giá điện về mức giá điện sản xuất trong 

giai đoạn đang hồi phục sau Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

- Hỗ trợ lãi suất ngân hàng đối với các ngành kinh 

doanh dịch vụ. 

 

 

 

 

Sở Công 

thương 

 

 

 

 

 

 

CN Ngân 

hàng nhà 

nước Việt 

Nam tỉnh 

Khánh Hòa 

 

  

 Trong thời gian qua, Bộ Công 

thương đã chỉ đạo Tập đoàn điện 

lực giảm giá cho các đơn vị kinh 

doanh, trong đó có cơ sở lưu trú. 

Để tiếp tục xem xét hỗ trợ, Sở 

Công thương ghi nhân và báo cáo 

Bộ Công thương có chỉ đạo chung 

để tạo điều kiện cho DN 

- Hiện chưa có DN nào hoàn thiện 

hồ sơ để được hưởng các chế độ 

lãi suất. Đề nghị DN liên hệ với 

tất cả các hệ thống Ngân hàng để 

được hỗ trợ. (Áp dụng theo Nghị 

định số 31/2022/NĐ-CP ngày 

20/5/2022 của Chính phủ) 

Sở Du Lịch có báo cáo 

số 2282/SDL-QLDL 

ngày 28/11/2022 

48 

Công ty TNHH Thương mại 

Tổng hợp và Du lịch 

AMEGA 

Trong những trường hợp rủi ro về chuyến bay, ví 

dụ: máy bay hỏng, chưa sửa được ngay, hoặc 

những vấn đề rủi ro thời tiết, như bão tuyết… 

phải delay chuyến bay 1-2 ngày thậm chí là hơn, 

thì nhiều khách sẽ bị quá hạn visa. Chiều sang 

Việt Nam, hãng sẽ phải đền khách số ngày thiếu 

(sẽ bị thiếu mấy ngày visa), Chiều về khách sẽ bị 

quá hạn visa. Cả hai chiều đều có những vấn đề 

visa phát sinh. Những trường hợp chuyến bay như 

vậy, kính mong Cục QLXNC/CACK Cam Ranh 

tạo điều kiện để khách được về nước không bị 

- Công an 

Cửa khẩu 

Cảng hàng 

không 

Quốc tế 

Cam Ranh 

- Công an 

tỉnh 

- Công an tỉnh  

Đã trả lời tại Hội nghị: 

Hiện nay, tất cả các quy định đều 

có những lý do nhân đạo, vì vậy, 

nếu doanh nghiệp gặp những 

trường hợp như không đổi được 

vé máy bay, hoặc lý do chính 

đáng… thì sẽ báo có Lãnh đạo 

Cục để xem xét và sẽ hỗ trợ nếu 

DN báo cáo các trường hợp này. 

Sở Du Lịch có báo cáo 

số 2282/SDL-QLDL 

ngày 28/11/2022 
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phạt. 

Hiện nay khách Nga sau 15 ngày miễn phí visa họ 

thường có xu hướng muốn gia hạn miễn phí thêm 

3 tháng, nên chúng tôi thường xuyên phải theo 

dõi và báo cáo cho phòng QLXNC/ CA Du lịch 

Khánh Hòa/Sở Du lịch Khánh Hòa, điều này cũng 

chiếm một lượng thời gian lớn của doanh nghiệp. 

Chúng tôi mong muốn được báo cáo qua điện tử 

(Email, zalo… thay vì báo cáo văn bản cứng). 
- Công an 

tỉnh 
- Công an tỉnh  

Đã trả lời tại Hội nghị: 

Hiện nay, khách sau khi du lịch 

thường có nhu cầu ở lại. Tuy 

nhiên theo quy định thì đối với 

những trường hợp Evisa thì không 

được gia hạn, nhưng đối với Nga 

và Ucraina là do tình hình chiến 

tranh nên được gia hạn 3 tháng. 

Vì vậy, đề nghị các doanh nghiệp 

khi ký kết hợp đồng tour, tuyến 

với khách thì phải làm việc rõ vấn 

đề này với khách, vì hiện tình 

trạng khách xin gia hạn ở lại gây 

ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại 

địa phương. 

Sở Du Lịch có báo cáo 

số 2282/SDL-QLDL 

ngày 28/11/2022 

- Một số khách Nga họ có giấy mời visa nhân tại 

cửa khẩu trên 15 ngày, tuy nhiên khi đến nơi họ 

lại được nhận theo diện miễn thị thực 15 ngày, 

dẫn đến khách quá hạn visa. Kính đề nghị CA 

Cửa khẩu hướng dẫn cho những đối tượng khách 

này khi họ bay đến nơi. 

 

Công an 

Cửa khẩu 

Cảng hàng 

không 

Quốc tế 

Cam Ranh 

Công an Cửa 

khẩu Cảng 

hàng không 

Quốc tế Cam 

Ranh 

 

Đã trả lời tại Hội nghị : 

Sẽ quán triệt nên hỏi kỹ khách để 

hướng dẫn cụ thể. Đồng thời DN 

cũng nên thông báo cho khách cụ 

thể đối với từng trường hợp đối 

với việc cấp visa để khách để rõ 

thông tin khách thuộc diện nào. 

 

49 Khách sạn Intercontinental 

Kế hoạch cho các chuyến bay quốc tế đến 

Khánh Hòa như thế nào trong thời gian tới để 

kích cầu, với tầng suất như thế nào? Và Công ty 

nào sẽ phụ trách. 

Công ty CP 

Nhà ga 

Quốc tế 

Cam Ranh 

Công ty CP 

Nhà ga Quốc tế 

Cam Ranh 

 

Đã trả lời tại Hội nghị : 

Việc kết nối các đường bay cần lộ 

trình và chủ trương chính sách của 

nhà nước và sự cấp phép của Cục 

hàng không.  

Qua đó, tháng 11 và 12/2022 số 

lượng hành khách và số lượng 

chuyến bay đạt 200 ngàn lượt.  

Vietnam Airlines tăng tầng suất 

bay (15 chuyến /ngày và có thể 

tăng lên 20 chuyến /ngày) 

 

 

50 
Khách sạn Potique 

 

 

Quan tâm, xem xét, chỉ đạo để có phương án đảm 

bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch và người 

dân. 

- Công an 

tỉnh 
- Công an tỉnh  

Đã trả lời tại Hội nghị: 

UBND tỉnh và CA tỉnh thường 

xuyên triển khai xuyên suốt các 

phương án đảm bảo an ninh, an 

toàn cho người dân và khách du 

lịch 

Sở Du Lịch có báo cáo 

số 2282/SDL-QLDL 

ngày 28/11/2022 

  

Công an phường yêu cầu khi trình báo bị cướp tài 

sản cần có phiên dịch tiếng Hàn có bằng cấp 

chứng chỉ. Việc này thực sự gây khó khăn cho 

khách và khách sạn vì hiện khách sạn chưa có 

nhân viên tiếng Hàn và người có bằng cấp chứng 

- Công an 

tỉnh 
- Công an tỉnh  

Đã trả lời tại Hội nghị: 

Công an tỉnh đã có văn bản gửi 

Công an các huyện, thị xã yêu cầu 

hỗ trợ, tạo điều kiện cho DN khi 

khai báo tại Công an địa phương 
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chỉ tiếng Hàn ở địa phương cũng không có nhiều, 

trong khi khách có thể nói tiếng Anh và khách sạn 

cũng có nhân viên có bằng cấp tiếng Anh.  

Sở Du Lịch có báo cáo 

số 2282/SDL-QLDL 

ngày 28/11/2022 

51 
Khách sạn Havana Nha 

Trang 

 

- Evisa chỉ có 30 ngày, muốn gia hạn cần phải 

xuất cảnh rồi sau đó phải nhập cảnh lại? Không 

có chính sách gia hạn nhập cảnh tại VN. 

 

 

- Quy định tổ chức team buiding khá nhiều yêu 

cầu và tốn nhiều thời gian chờ đợi (cung cấp danh 

sách, gửi giấy phép đơn vị tổ chức, cung cấp 

CMND người đại diện công ty, cung cấp các 

bước tổ chức….), phải mất 3 ngày và 2 cơ quan 

để xin giấy phép. 

 

 

 

 

 

 

- Báo kết quả kinh doanh vừa phải thực hiện trên 

phần mềm quản lý lưu trú, phần mềm báo cáo của 

Bộ Công an là chưa hợp lý? Gây rườm rà cho 

công việc khai báo của DN 

- Công an 

tỉnh  
 

 

- UBND 

thành phố 

Nha Trang 

- Công an tỉnh  
 

 

 

- UBND thành 

phố Nha Trang 

 

Đã trả lời tại Hội nghị: 

- Đây là quy định của Luật nên 

phải chấp hành, nếu thay đổi Luật 

là phải kiến nghị lên  Quốc hội. 

- Phải thực hiện các bước này để 

siết chặt an ninh, đảm bảo công 

tác quản lý an ninh trật tự khi sinh 

hoạt trên bãi biển. Phải nộp trước 

3 ngày để tránh tình trạng trùng 

DN xin nên phải có thời gian 

trước để xem xét. 

 

- Theo Đề án 06 của Chính phủ về 

“Phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực 

hiện tử phục vụ chuyển đổi số 

quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, 

tầm nhìn đến năm 2030”. Hiện 

trang khai báo của Bộ Công an 

đang được triển khai xuống địa 

phương, tuy nhiên việc tích hợp 

trang tin của Bộ Công an vẫn đang 

còn lỗi và Chính phủ đang điều 

chỉnh. Vì vậy, Doanh nghiệp chỉ 

cần khai trên một trang là trang 

khai báo tạm trú hoặc trang của 

tỉnh. 
 

 

 

 

 

Sở Du Lịch có báo cáo 

số 2282/SDL-QLDL 

ngày 28/11/2022 

52 
Khách sạn D’Qua 

 

Đề nghị Ngân hàng nhà nước hỗ trợ để Doanh 

nghiệp được tiếp cận nguồn vốn để các khách sạn 

hoạt động lại sau thời gian dài bị ảnh hưởng dịch 

bệnh 
CN Ngân 

hàng Nhà 

nước VN 

tỉnh KH 

CN Ngân hàng 

Nhà nước VN 

tỉnh KH 

 

Gói hỗ trợ chỉ có thời hạn đến 

năm 2023, gói hỗ trợ có 40.000 tỷ, 

hiện đến cuối năm 2021 thì đã giải 

ngân hơn 2.000 tỷ. Sẽ ghi nhận và 

báo cáo Lãnh đạo để tổ chức Hội 

nghị hướng dẫn thực hiện NĐ 31 

cho DN (có thể trong tháng 

12/2022) 

 

Sở Du Lịch có báo cáo 

số 2282/SDL-QLDL 

ngày 28/11/2022 

53 
Công ty Cổ phần Cảng Cam 

Ranh 

 

 

 

- Một số hộ dân tự ý đặt lồng bè nuôi trông thủy 

sản trong hành lang tuyến đường hàng hải  

UBND TP 

Cam Ranh 

UBND TP Cam 

Ranh 
 

UBND TP Cam Ranh phối hợp 

với Cảng vụ Hàng hải Nha Trang 

đã tuyên truyền và kiểm tra xử 

phạt 4 trường hợp. 

UBND TP Cam Ranh có cv số 
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 3125/UBND-KT ngày 06/7/2022 

việc triển khi hướng dẫn khu 

vực nuôi trồng thủy sản.  

 

54 
Công ty TTNH MTV Vịnh 

Trà 

Kiến nghị về việc được tiếp tục triển khai thủ tục 

đầu tư xây dựng dự án  Khu biệt thự sinh thái 

Cozy Garden tại Khu vực núi Cô Tiên 

UBND tỉnh Sở KHĐT  

Dự án đang trong quá trình rà 

soát, kiểm tra, xử lý theo Thông 

báo kết luận số 555/TB-UBND 

ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh. 

 

SKHĐT có vb số 1894/SKHĐT-

DN ngày 08/4/2021 Thông báo 

yêu cầu Quý công ty dừng thực 

hiện dự án. Chỉ được tiếp tục 

xem xét cho thực hiện triển khai 

dự án đẩu tư theo quy định của 

pháp luật hiện hành sau khi phù 

hợp với Quy hoạch được phê 

duyệt.  

 

TB số 66/TB-UBND 

ngày 5/3/2021 rà soát 

tổng thể các d án NNS 

 

55 

Cty TNHH TM DL Kim 

Vân Thủy 

Kiến nghị về việc được tiếp tục triển khai thủ tục 

đầu tư xây dựng dự án  Khu biệt thự Kim Vân 

Thủy tại Khu vực núi Cô Tiên 

UBND tỉnh Sở KHĐT  

Dự án đang trong quá trình rà 

soát, kiểm tra, xử lý theo Thông 

báo kết luận số 555/TB-UBND 

ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh. 

 

SKHĐT có vb số 1894/SKHĐT-

DN ngày 08/4/2021 Thông báo 

yêu cầu Quý công ty dừng thực 

hiện dự án. Chỉ được tiếp tục 

xem xét cho thực hiện triển khai 

dự án đẩu tư theo quy định của 

pháp luật hiện hành sau khi phù 

hợp với Quy hoạch được phê 

duyệt. 

 

56 

 

Khách sạn D’Qua 

 

Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, Doanh nghiệp 

chưa thanh toán kịp thời tiền tham gia BHXH, 

BHYT, BHTN và BNN cho Bảo hiểm xã hội 

Khánh Hòa, vì vậy đã phát sinh lãi nộp chậm. 

Doanh nghiệp rất mong được xem xét miễn toàn 

bộ tiền lãi phát sinh do nộp chậm để tháo gỡ một 

phần khó khăn cho Doanh nghiệp 

 

 

Bảo hiểm 

Xã hội tỉnh Bảo hiểm Xã 

hội tỉnh 
 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa 

có vb số 2403/BHXH-QLT ngày 

30/11/2022 trả lời cho Sở Du lịch 

và công ty để liên hệ giải quyết. 

(việc xin miễn giảm tiền lãi nộp 

chậm nằm ngoài quy định của luật 

BHXH)   

 

 

III. CÁC KIẾN NGHỊ ĐANG GIẢI QUYẾT VÀ TIẾP TỤC THEO DÕI :  25  đơn vị 
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STT Tên DN Nội dung kiến nghị 

Đơn vị tiếp 

nhận kiến 

nghị 

Đơn vị chủ 

trì thực 

hiện 

Sở, ngành 

liên quan 
Tình trạng, nội dung giải quyết 

Ghi 

chú 

 

A. Các kiến nghị chờ Quy hoạch 

 

1 

Công ty Cp Thủy 

sản 584 Nha 

Trang. 

 

Công ty TNHH 

Thành Sơn NT 

- Tỉnh chưa có khu quy hoạch làng nghề cho sản xuất, chế biến 

nước mắm tại Nha Trang mặc dù UBND tỉnh đã có Quyềt định số 

1144/QĐ-UBND ngày 03/7/2007 bố trí làng nghề tại xã Phước 

Đồng. 

- Công ty hiện không có mặt bằng để di dời cơ sở SX chật hẹp, 

quá tải và nằm trong quy hoạch phải di dời. 

- Di dời cơ sở sản xuất nước mắm 

Sở KHĐT Sở TNMT 
UBND TP 

Nha Trang 

UBND tỉnh có Thông báo số 368/TB-UBND 

ngày 11/8/2020; 

Sở TNMT báo cáo UBND tỉnh tại VB số 

4272/STNMT-CCQLĐĐ ngày 12/10/2020; 

Sở TNMT báo cáo UBND tỉnh tại VB số 

5227/STNMT-CCQLĐĐ ngày 03/12/2020. 

Vị trí đề xuất tại KCN Suối Dầu, xã Suối 

Tân, huyện Cam Lâm 

UBND tỉnh có TB số 23/TB-UBND ngày 

22/01/2021 yêu cầu Sở TNMT báo cáo 

UBND tỉnh kết quả thực hiện trước 

30/3/2021 

Sở TNMT tiếp tục phối hợp các đơn vị liên 

quan xác định nhu cầu sử dụng đất và thông 

nhất địa điểm di dời cơ sở nước mắm trên 

địa bàn tỉnh.(vb số 2552/STNMT-VP ngày 

22/6/2021) 

Triển khai công tác lập QHSD đất năm 

2021-2030 sẽ nghiên cứu quỹ đất di dời cơ 

sở nước mắm.  (b/c số 5332/STNMT-VP 

ngày 15/12/2021) 

UBND Thành Phố Nha Trang đã làm việc 

với Hội nước mắm Nha trang. Hiện thành 

phố đang chờ ý kiến của Sở TNMT 

(b/c TP nha trang số 4377/UBND-TCKH 

ngày 27/6/2022) 

 

 

B. Các kiến nghị liên quan đến dự án đầu tư 

 

 

2 

 

Công ty CP CLB 

du thuyền và 

nghỉ dưỡng Cam 

Ranh 

Dự án Cam Ranh City Gate do Công ty CP câu lạc bộ du thuyền 

và nghỉ dưỡng Cam Ranh làm chủ đầu tư tại Lô D14d, TT9b, 

TT13 Khu du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh tại Khu 7 thuộc khu du  

lịch bán đảo Cam Ranh, thuộc phường Cam Nghĩa, thành phố 

Cam Ranh. 

UBND tỉnh 

 

 

Sở Xây 

dựng 

 

 

 

Sở KHĐT; 

các sở, 

UBND tỉnh có vb số 7854/UBND-KGVX 

ngày 05/8/2020 xử lý Vb số 38/2020-CRCT 

ngày 29/7/2020;  Sở KHĐT đã có VB số 

3801/SKHĐT-DN ngày 23/10/2020 tổng 

hợp báo cáo UBND tỉnh 

UBND tỉnh có vb số 12196/UBND-KGVX 
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(Dự án Cam 

Ranh CityGate) 

 

 

Nhà đầu tư gặp khó khăn, vướng mắc khi triển khai dự án, cụ thể: 

Bị tạm dừng giải quyết thủ tục pháp lý của dự án do nằm  trong 

danh sách dự án bị thanh tra bởi Thanh tra Chính phủ dẫn đến 

việc hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng và một loạt thủ tục khác 

của dự án không được giải quyết, làm chậm tiến độ dự án, khiến 

khách hàng hoang mang, bức xúc và muốn rút lại phần vốn đã 

đầu tư dự án 

 

Phải thay đổi hình thức và mục đích sử dụng đất đối với diện tích 

“đất ở không hình thành đơn vị ở” do sự thay đổi chính sách 

quản lý nhà nước với loại đất này, dẫn đến nguy cơ phải kéo dài 

thời gian thực hiện dự án và phải đối mặt với phản ứng, khiếu 

kiện của khách hàng. 

ngành liên 

quan 

ngày 17/11/2020 giao các sở, ngành rà soát, 

xử lý báo cáo UBND tỉnh trước 20/12/2020 

Sở Xây dựng có vb số 2731/SXD-KTQH 

ngày 28/8/2020 góp ý hồ sơ điều chỉnh. 

TP Cam Ranh có Vb số 4665/UBND-TCKH 

ngày 16/12/2020;  

Tại vb số 2619/UBND –XDNĐ ngày 

05/4/2021 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ các 

văn bảng yêu cầu tạm dừng thực hiện thủ tục 

của các dự án chờ thanh tra kluận 

UBND tỉnh có vb số 10347/UBND-XDND 

ngày 25/10/2022 giao Sở Xây dựng chủ trì 

phối hợp các ngành giải quyết. 

Sở Xây dựng có vb số 3739/SXD-KTQH 

ngày 18/11/2022 b/c UBND tỉnh về kiếu 

nại của công ty và yêu cầu công ty thực 

hiện thủ tục điều chỉnh tính chất  “đất ở 

không hình thành đơn vị ở” của Công ty. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản 

mật 67/SKHĐT-DN.m ngày 08/9/2022 

(văn bản mật) báo cáo UBND tỉnh về việc 

Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư của Dự án Cam Ranh 

CityGate hiện không quy định về nội dung 

“đất ở không hình thành đơn vị ở”; kiến nghị 

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối 

hợp với các đơn vị liên quan rà soát, điều 

chỉnh tính chất, mục đích sử dụng đất từ đất 

ở không hình thành đơn vị ở sang đất thương 

mại dịch vụ tại Dự án Cam Ranh CityGate 

để phù hợp với quy định hiện hành và chỉ 

đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 

154/TB-UBND ngày 08/4/2020. 

Đề nghị hỗ trợ kê khai thuế và nộp thuế do chuyển nhượng dự án 

tại dự án Cam Ranh Citygate 
Cục thuế  SKHĐT 

Dự án nằm trong danh sách kết luận tại 

Thông báo số 1919/TB-TTCP ngày 

04/11/2020 của Thanh tra Chính phủ. 

 SKHĐT đã có Văn bản số 1715/SKHĐT-

DN ngày 27/5/2022 báo cáo UBND tỉnh 

các vướng mắc liên quan đến Dự án. 

Cụ thể như sau: 

Việc thay đổi Nhà đầu tư thực hiện Dự án 

Cam Ranh CityGate từ Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Phát triển công nghệ Mefrimex 
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thành Công ty TNHH Câu lạc bộ du thuyền 

và nghỉ dưỡng Cam Ranh được thực hiện 

theo chỉ đạo chung của Tỉnh ủy Khánh Hòa 

(Thông báo số 19-TB/TU ngày 22/11/2010), 

UBND tỉnh Khánh Hòa (Văn bản số 

6472/UBND ngày 06/12/2010) về chủ 

trương cho phép thành lập pháp nhân mới tại 

Khánh Hòa để thực hiện Dự án; đồng thời, 

được thực hiện theo chỉ đạo cụ thể của Tỉnh 

ủy Khánh Hòa (Văn bản số 49-CV/TU ngày 

03/11/2015) và UBND tỉnh (Thông báo số 

791/TB-UBND ngày 31/12/2015) đối với 

Dự án Cam Ranh CityGate; không thực hiện 

thủ tục chuyển nhượng dự án. 

Theo giải trình của Công ty CP Câu lạc bộ 

du thuyền và nghỉ dưỡng Cam Ranh (Văn 

bản số 21/2021/CRCG-CV ngày 09/7/2021), 

các Nhà đầu tư chỉ thực hiện việc chuyển 

nhượng vốn góp, cổ phần giữa các cổ đông, 

thành viên trong Công ty TNHH Câu lạc bộ 

du thuyền và nghỉ dưỡng Cam Ranh (nay là 

Công ty CP Câu lạc bộ du thuyền và nghỉ 

dưỡng Cam Ranh), không thực hiện thủ tục 

chuyển nhượng dự án đầu tư. 

Căn cứ Sổ đăng ký cổ đông số 

1511/2021/SĐKCD-DT ngày 15/11/2021 

của Công ty CP Câu lạc bộ du thuyền và 

nghỉ dưỡng Cam Ranh, đến ngày 

15/11/2021, Công ty có 04 cổ đông gồm: 

Công ty CP Trần Thái Cam Ranh, Bà Hà 

Thị Phương Thảo, Ông Lê Anh Đức và Bà 

Nguyễn Thị Lan Dung. 

Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị 

UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ 

xem xét, cho phép Dự án tiếp tục thực hiện 

theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã 

cấp; đồng thời, Nhà đầu tư có trách nhiệm 

báo cáo, giải trình về cách thức chuyển 

quyền, nghĩa vụ từ Công ty Cổ phần Đầu tư 

và Phát triển công nghệ Mefrimex thành 

Công ty TNHH Câu lạc bộ du thuyền và 

nghỉ dưỡng Cam Ranh đối với Dự án Cam 

Ranh CityGate. Trong trường hợp việc thay 

đổi Nhà đầu tư thực hiện Dự án làm phát 

sinh thu nhập hoặc giao dịch chuyển 
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nhượng, đề nghị Nhà đầu tư báo cáo tình 

hình thực hiện thủ tục kê khai, đóng thuế 

phát sinh giữa các bên liên quan (bao gồm 

cả Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 

công nghệ Mefrimex; Công ty TNHH Câu 

lạc bộ du thuyền và nghỉ dưỡng Cam Ranh 

và các thành viên, cổ đông trong Công ty) để 

chuyển Cục Thuế tỉnh kiểm tra, rà soát theo 

quy định. 

3 

Công ty TNHH 

Granit Vina Nha 

Trang 

Dự án Làng Biệt thự Cô Tiên do Công ty TNHH Granit Vina Nha 

Trang làm chủ đầu tư tại Tổ 10, Khóm Hòa Bắc, phường Vĩnh 

Hòa, thành phố Nha Trang. 

Nhà đầu tư gặp khó khăn do dự án bị tạm ngừng đề chờ đợi quy 

hoạch 1/2000 Khu đô thị và du lịch núi Cô Tiên. Nhà đầu tư kiến 

nghị UBND tỉnh cho phép tạm dừng hoặc giãn thời hạn nộp tiền 

sử dụng đất 

UBND tỉnh 

 

Các Sở: 

TNMT, 

XD, UBND 

TP. Nha 

Trang, 

Cục thuế 

 

UBND tỉnh đã có Thông báo số 468/TB-

UBND ngày 19/8/2019 chỉ đạo các Sở, 

ngành tham mưu, xử lý. Giao Cục thuế xử lý 

thu tiền sử dụng đất, nhưng đến nay DN vẫn 

chưa nộp vào NSNN. Sở KHĐT có báo cáo 

số 3378/SKHĐT-DN ngày 06/11/2019; Bộ 

CHQS tỉnh có báo cáo số 3226/BCH-TM 

ngày 30/8/2019. 

UBND TP Nha Trang đã xử lý và báo cáo 

tại VB số 7905/UBND-TNMT ngày 

01/10/2019. 

Dự án đang trong quá trình rà soát, kiểm tra, 

xử lý theo Thông báo kết luận số 555/TB-

UBND ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh 

Công ty TNHH Granit Vina Nha Trang có 

trạng thái hoạt động trên hệ thống đăng ký 

thuế là: NNT ngừng hoạt động nhưng chưa 

hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST 

(Trạng thái 03). Lý do: Bị thu hổi giấy phép 

hoạt động. Trong năm 2021, Cục Thuế 

nhiều lần gửi thông báo, công văn đều bị 

bưu điện trả về: “Không có người nhận”. 

Hiện tại, tính đến 30/11/2021,  

Công ty đang nợ các khoản tiền thuế là 

15.316.869.891 đồng. (b/c thuế số 5568 

ngày 14/12/2021) 

 

 

4 

Công ty TNHH 

Invest Park Nha 

Trang 

- Công ty đã hoàn thành thủ tục đầu tư; Hoàn thành nghĩa vụ tài 

chính có xác nhận của cơ quan thuế; Nhưng chưa được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án Công viên Phù Đổng 

Sở KHĐT Sở TNMT  

- Sở TNMT có VB số 5200/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 02/12/2020 báo cáo UBND 

tỉnh 

- Theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại điểm a, 

khoản b, khoản 3, Thông báo số 113/TB-

UBND ngày 30/3/2021 và điểm b, khoản c 

Thông báo số 237/TB-UBND ngày 

14/6/2021 về Chủ trương đồng ý cấp QSD 

đất và tài sản sau khi cty hoàn thành nghĩa 
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vụ tài chính và bàn giao 21.722,2 m2 đất 

cho tp Nha Trang  theo quy định. 

- Đối với cấp QSD đất và quyền sở hữu nhà 

ở, tài sản đối vói công trình ngầm: Tổng cục 

QLĐĐ có vb số 1700 ngày 5/8/2021 hướng 

dẫn hs và thủ tục cấp QSD đất và tài sản. 

(Sở TNMT có b/c số 5332/STNMT-VP 

ngày 15/12/2021) 

- Sở KHĐT có vb số 3568/SKHĐT-DN 

ngày 23/9/2022 báo cáo UBND tỉnh. 

Nội dung: Thực hiện chỉ đạo của UBND 

tỉnh tại Văn bản số 8516/UBND-XDNĐ 

ngày 09/9/2022 v/v kiểm tra, tiếp nhận quản 

lý hạ tầng Dự án Công viên Phù Đổng, 

thành phố Nha Trang và giải quyết kiến nghị 

của Công ty TNHH Invest Park Nha Trang 

và Văn bản số 7974/UBND-XDNĐ ngày 

23/8/2022 

có liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất của dự án gồm: Về việc 

bàn giao phần diện tích đất công cộng 

21.722,2 m2 cho UBND thành phố Nha 

Trang quản lý, giải quyết kiến nghị về xác 

định cơ chế bồi hoàn chi phí mà Nhà đầu tư 

đã xây dựng các hạng mục công trình trên 

phần diện tích đất công cộng bị thu hồi.  

UBND tỉnh có Văn bản số 9360/UBND-

XDNĐ ngày 30/9/2022 giao Sở Tài nguyên 

và Môi trường chủ trì, tiếp tục xử lý các 

nội dung liên quan. 

 

5 

Công ty TNHH 

Hoàn Cầu  - 

Ninh Hòa  

 

 

 

Vướng mắc dự án khu dân cư Ninh Thủy 

- Xác minh nguồn ngốc đất của 18 trường hợp trước đây không 

bồi thường ( 39. 563 m2) 

- Kiểm kê, xác minh và lập phương án bồi thường với hộ Ông 

Trần Văn Mai ( 6.536 m2) 

- Hoàn tất việc lập phương án bố trí tái định cư đối với các 

trường hợp được xét cấp tái định cư của dự án. 

 

 

 

Sở KHĐT 

 

 

BQL Khu 

kinh tế Vân 

Phong 

Sở Tài 

chính, 

Sở XD;  

Sở TNMT, 

 

UBND TX 

Ninh Hòa 

BQL Vân Phong có vb số 1472/KKT-

QLTNMT ngày 22/6/2021 báo cáo UB tỉnh 

khó khăn dự án KDC Ninh Thủy 

 (b/c 1802/KKT-QLDN ngày 23/7/2021) 

VB báo cáo Sở TNMT số 2552/STNMT –

VP ngày 22/6/2021 vấn đề liên qua kiến 

nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND thị xã Ninh Hòa. 

UBND TX Ninh hòa có vb 4251/UBND 

ngày 11/10/2021 trả lời Cty và đã báo cáo 

UBND tỉnh   (vb báo cáo số 4509/UBND 

ngày 22/10/2021 của thị xã Ninh Hòa) 
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Ngày 27/4/2022 UBND tỉnh có vb số 3757/ 

UBND-XDNĐ gửi UBND TX Ninh Hòa 

giải quyết các hộ xây dựng trái phép. 

6 

 

Công ty Cổ Phần 

Hoàn Cầu Vân 

Phong 

 

- Ngày 05/10/2022 Công ty Hoàn Cầu Vân Phong có văn bản số 

90/HCVP về việc tháo gỡ khó khăn liên quan đến công tác giải 

phóng mặt bằng tại dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công 

nghiệp Ninh Thủy. 

 

Diện tích chưa được thu hồi 7,53 ha (liên quan đến 12 hộ dân), cụ 

thể: 

- Đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao đất gồm 0,3 ha (hộ ông Phan 

Hậu) 

- Còn 8 hộ dân có phương án bồi thường, nhưng không nhận tiền; 

diện tích 4,7 ha 

 -Còn 3 hộ dân chưa có phương án bồi thường giải tỏa: 2,52 ha  

BQL Khu 

kinh tế Vân 

Phong 

UBND thị 

xã Ninh 

Hòa 

UBND thị 

xã Ninh 

Hòa 

- Ngày 17/10/2022 UBND tỉnh có văn bản 

số 10083/UBND-XDNĐ về việc giải quyết 

kiến nghị của công Hoàn Cầu Vân Phong  

(UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho UBND thị 

xã Ninh hòa và các đơn vị liên quan nghiên 

cứu giải quyết theo thẩm quyền quy định) 
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Công ty TNHH 

Mạnh Cường 

- Công ty Mạnh Cường: Công ty được cấp phép đất khai thác 

VLXD từ năm 1997, năm 2010 UBND tỉnh cho phép công ty 

được mở rộng diện tích. 

Tuy nhiên, năm 2011 Tỉnh không cho phép khai thác vì là đất 

quốc phòng. 

Năm 2015, công ty xin thuê thêm đất,đến năm 2019 vẫn chưa 

có quyết định của UBND tỉnh vì đất bị chồng lấn đất quốc phòng. 

Kiến nghị Tỉnh sớm xem xét cho công ty. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Sở TNMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở TNMT có VB số 4157/STNMT-KS-

NKTTV&BDKH ngày 05/10/2020 báo cáo 

thủ tục an ninh quốc phòng tại mỏ đá Bồ Đà; 

UBND tỉnh có Vb số 11048/UBND-XDNĐ 

ngày 20/10/2020 chỉ đạo Sở TNMT hướng 

dẫn DN báo cáo UBND tỉnh trước ngày 

20/11/2020; 

Sở TNMT có VB số 5176/STNMT-KS-

NKTTV&BĐKH ngày 02/12/2020 báo cáo 

UBND tỉnh ; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã 

báo cáo UBND tỉnh tại VB số 629/BCH-TM 

ngày 09/02/2021; Sở TNMT đã phối hợp với 

Bộ Chỉ huy QS Tỉnh và các đơn vị liên quan 

báo cáo Bộ tư lệnh quân khu 5 và UBND 

tỉnh kết quả điều chỉnh mốc giới đất QH cho 

nhiệm vụ quốc phòng tại khu vực núi Bồ Đà 

theo CV số 5867/BC-BCH ngày 20/10/2021  

(b/c số 5332/STNMT-VP ngày 15/12/2021) 

 

 

C. Các kiến nghị liên quan đến thuế, tài nguyên, du lịch 

 

 

 

8 

Công ty TNHH 

Red Ruby 

Peninsula 

 

Khó khăn trong việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư liên quan 

đến vấn đế Thuế 

Sở KHĐT BQL Khu 

kinh tế Vân 

Phong 

Cục thuế 

Tỉnh 

- UBND tỉnh có vb 5017/UBND-KGVX 

ngày 9/6/2021 gửi BQL vân phong phối hợp 

các Sở, ngành xử lý kiến nghị của cty 

- BQL Vân Phong có vb 1569/KKT-QLĐT 

ngày 30/6/2021 báo cáo UB tỉnh. Yêu cầu 

Công ty kê khai thuế, nộp thuế, phải hoàn 

thành thủ tục chuyển nhượng vốn trước khi 
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điều chỉnh GCNĐT dự án. 

- Ngày 15/7/2021 UBND tỉnh có vb số 

6520/UBND-KGVX giao BQL Vân Phong rà 

soát kiến nghị NĐT thực hiện đúng quy định, 

tránh thất thoát ngân sách. 

Cục Thuế không nhận được văn bản số 

1569/KK-QLĐT ngày 30/06/2021 của Ban 

quản lý Vân Phong. Hiện tại CCT KV 

Nam KHvẫn chưa nhận được hồ sơ và 

thực hiện nghĩa vụ thuế hoạt động chuyển 

nhượng vốn của Công ty TNHH Red 

Ruby Peninsula. ( b/c Thuế số 5568 ngày 

14/12/2021) 

- BQL vân phong sẽ họp với NĐT và cơ 

quan Thuế thống nhất xử lý theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh (Vb số 333/KKT-QLDN của 

Ban QLKT vân phong ngày 25/2/2022) 

Ngày 23/03/2022 BQL nhận được vp số 

06/2022/VVP ngày 18/03/2022 thông báo 

đổ tên DN thành Cty CP Vias Vân Phong 

Resort. - BQL đã có các vb số 1142/KKT-

QLĐT và 1143/KKT-QLĐT ngày 07/6/2022 

lấy ý kiến các cơ quan liên quan, đồng thời 

tổ chức buổi khảo sát tình hình thực tế triển 

khai dự án vào ngày 09/6/2022.  

Các cơ quan liên quan đã có ý kiến bằng văn 

bản gửi đến BQL.  

- Tuy nhiên, một số nội dung liên quan đến 

dự án còn chưa được làm rõ (việc tránh thất 

thu thuế chuyển nhượng và miễn tiền thuê 

đất của dự án) nên BQL có vb số 

1776/KKT-QLĐT ngày 15/8/2022 tiếp tục 

lấy ý kiến Cục Thuế tỉnh để làm rõ các nội 

dung này. - Cục Thuế tỉnh chưa có văn bản ý 

kiến về nội dung này.   

BQL Vân phong sẽ tiếp tục đôn đốc Cục 

Thuế tỉnh có ý kiến để có cơ sở giải quyết 

kiến nghị (b/c BQL Vân phong số 

2499/KKT-QLDN ngày 31/10/2022) 

 

9 

Công ty TNHH 

Hà An 

 

- Công ty đang thực hiện 2 dự án tại KH về khoáng sản (đá 

granit) tại huyện Diên Khánh và huyện Vạn Ninh: 

 

- Dự án tại huyện Diên Khánh: Bộ TNMT đã cấp phép từ năm 

UBND tỉnh 

 

 

 

Sở XD và 

Sở KHĐT 

Sở tài 

chính 

BQL Vân phong đã có vb số 818/KKT-

QLĐT ngày 14/4/2021 tham mưu UBND 

tỉnh chỉ đạo các Sở ngành liên quan rà soát, 

giải quyết các vướng mắc của dự án để được 

BQL đề 
xuất 

UBND tỉnh 

cho phép 
gia hạn 
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- dự án Tân Dân 

 

-dự án Diên 

Khánh 

 

2016, năm 2017 HĐND tỉnh cho phép thực hiện, công ty đã làm 

đầy đủ các thủ tục theo quy định, huyện Diên Khánh đã tổ chức 

họp đối thoại với dân nhưng quá trình thu hồi đất quá chậm. 

 Đến nay, công ty vẫn chưa có đất sạch để thực hiện dự án, việc 

chậm trễ này gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp; Công ty xin 

tạm dừng nộp tiền sử dụng đất nhưng không được Thuế chấp 

nhận và vẫn nhận quyết định nộp phạt tiền thuế. 

 Vì vậy, công ty kiến nghị: 

 UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Diên Khánh và các ngành 

sớm giải quyết nhanh giao đất cho doanh nghiệp thực hiện dự 

án; ngành Thuế và Sở Tài chính xem xét công ty được miễn tiền 

nộp phạt vì lý do khách quan. 

 

 

- Dự án tại huyện Vạn Ninh: dự án của công ty nằm trong danh 

sách các dự án chậm tiến độ Thủ tướng đang tạm dừng, đến nay 

dự án đã được triển khai trở lại. 

 Kính đề nghị Lãnh đạo tỉnh xem xét để công ty sớm triển khai 

dự án. 

 

 

 

 

 

 

 

- UBND 

huyện Diên 

Khánh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- UBND 

huyện  Vạn 

Ninh 

 

 

 

 

 

 

 

điều chỉnh tiến độ tiếp tục triển khai dự án. 

UBND tỉnh đã có vb số 3734/UBND-KT 

ngày 07/5/2021 chỉ đạo các Sở ngành liên 

quan rà soát, giải quyết các vướng mắc về 

quy hoạch đối với khu đất thực hiện dự án. 

Các Sở ngành đã có văn bản ý kiến giải 

quyết các vướng mắc này. 

 Ngày 26/11/2021 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra 

Tỉnh ủy KH có văn bản số 502-CV 

/UBKTTU chỉ đạo các cơ quan liên quan tập 

trung rà soát các dự án ngoài ngân sách 

chậm tiến độ, đánh giá nguyên nhân, xác 

định rõ trách nhiệm của NĐT trong việc 

chậm triển khai dự án. BQL đã có báo cáo 

số 3129/BC-KKT ngày 10/12/2021 về việc 

rà soát các dự án chậm tiến độ trên địa bàn 

Khu kinh tế Vân Phong (trong đó có dự án 

khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Hà 

An Tân Dân). 

Ngày 31/12/2021, Tỉnh ủy KH đã có TB kết 

luận số 256-TB/Tu về kết luận của Ban 

Thường Vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, 

thực hiện các dự án ngoài ngân sách chậm 

tiến độ trên địa bàn tỉnh đối với Ban cán sự 

đảng UBND tỉnh.  

Vì vậy, sau khi có vb chỉ đạo của UBND 

tỉnh triển khai KL của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh 

 ủy đối với các dự án chậm ngoài ngân sách 

trên địa bàn Khu KTVP  BQL sẽ tổng hợp, 

báo cáo UBND tỉnh tham mưu xử lý dự án. 

- Sở Xây dựng có vb số 236/SXD-QLCL 

ngày 24/01/2022 gửi các đơn vị lấy ý kiến 

thẩm định hồ sơ thiết kế dự án 

(b/c số 502/SXD-VP ngày 25/02/2022) 

- UBND huyện DK có vp số 304/UBND 

ngày 26/01/2022 gửi Sở TNMT báo cáo và 

đang thực hiện bồ thường, tái định cư. 

- UBND huyện DK có vp số 1625 /18/05/ 

2022 gửi TT quỹ đất tỉnh về việc xác lập hồ 

sơ định giá bồi thường cho Dự án. 

Ngày 27/7/2022, UBND tỉnh có TB số 

348/TB-UBND KL về việc xử lý dự án, theo 

thời gian 

báo cáo về 

dự án khai 
thác đất 

làm vật 

liệu xây 
dựng thông 

thường sau 

khi có văn 
bản chỉ đạo 

của UBND 

tỉnh triển 
khai KL 

của UB 

Kiểm tra 
Tỉnh ủy đối 

với các dự 

án chậm 

ngoài ngân 

sách trên 

địa bàn 

Khu KTVP 
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đó UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho dự án 

được triển khai thủ tục điều chỉnh tiến độ và 

giao BQL hướng dẫn Công ty hoàn thiện hồ 

sơ, tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê 

duyệt theo quy định. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại 

TB số 348/TB-UBND trên, BQL có vb số 

1724/KKT-QLĐT ngày 08/8/2022 hướng 

dẫn Công ty hoàn thiện hồ sơ.  

Ngày 07/9/2022 Công ty đã nộp hồ sơ đề 

nghị điều chỉnh dự án.  

Hiện BQL đang lấy ý kiến các cơ quan đối 

với đề nghị điều chỉnh dự án. Sau khi có ý 

kiến các cơ quan liên quan, BQL sẽ tổ chức 

thẩm định  trình UBND tỉnh phê duyệt theo 

quy định.  

(b/c BQL Vân phong số 2499/KKT-

QLDN ngày 31/10/2022) 

Ban quản lý đã thực hiện lấy ý kiến các cơ 

quan liên quan đối với đề nghị điều chỉnh dự 

án và có văn bản số 2764/KKT-QLĐT ngày 

25/11/2022 trình UBND tỉnh xem xét phê 

duyệt chủ trương điều chỉnh tiến độ thực 

hiện dự án theo quy định 

(b/c BQL Vân phong số 2812/KKT-

QLDN ngày 01/12/2022) 

- Công tác bồ thường tái định cư đối với 

dự án khai thác đá granit tại xã Diên Tân,  

UBND huyện DK đã thỏa thuận bồi thường 

cho người dân. Giá đất bồi thường tái định 

cư theo QĐ số 2925/QĐ UBND ngày 

25/10/2022. 

Tổ công tác đang tham mưu và ra quyết 

định bồ thường theo quy định pháp luật. 

(b/c  huyện DK số 4191/04/11/2022) 

Đối với Dự án đá Granite Tân Dân UBND 

tỉnh có TB số 348/TB-UBND ngày 

27/7/2022 cho phép tiếp tục triển khai dự án 

 

10 

Công ty TNHH 

Lan Anh 

 

Dự án Nha trang City Central 

- Dự án đã hoàn thành và được VPĐK đất đai cấp giấy chứng 

nhận Quyền sở hữu và tài sản hình thành trên đất số CV489467 

UBND tỉnh 

 

Sở TNMT 

 

Sở TNMT 

Sở KHĐT 

Sở Xây 

-  Sở Xây dựng có vb số 3770/SXD-QLN 

ngày 21/12/2021 gửi Sở TNMT 

(b/c số 502/SXD-VP ngày 25/02/2022) 

 

VB 

1342/UBN

D-XDNĐ 



36 

 

ngày 30/10/2020. 

Công ty đã kiến nghị nhiều lần với các đơn vị Quản lý nhà 

nước, các ban, ngành tuy nhiên hơn 20 tháng vẫn chưa được cấp 

Giấy chứng nhận QSDĐ cho từng căn hộ. 

- Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại vb 1342/UBND-XDNĐ 

ngày 17/02/2022 giải quyết kiến nghị của công ty. 

- Ngày 22/04/2022 tổ chức cuộc họp bao gồm: Sở Xây dựng, Sở 

TNMT và Sở KHĐT tham dự nhưng đến nay vẫn chưa nhận được 

phản hồi từ các Sở ban, ngành. 

 

 

dựng - Sở TNMT đã có cv 145/STNMT-

VPĐKĐĐ ngày 11/01/2022 về việc báo cáo 

giải quyết kiến nghị của cty TNHH Lan Anh 

gửi UBND tỉnh  (b/c 396/STNMT-VP ngày 

27/01/2022) Kiến nghị tại HN lần 1/2021 

- SKHĐT đã có VB số 1381/SKHĐT-DN 

ngày 06/5/2022 báo cáo UBND tỉnh; 

Thông báo KL số 292/TB-UBND của 

UBND tỉnh ngày 07/7/2022 giao SKHĐT rà 

soát mục tiêu dự án;  

Công ty Lan Anh có ban bản cam kết về 

điều kiện kinh doanh bất động sản gửi về Sở 

Xây dựng; 

Giao Sở TNMT xác định trường hợp giao 

đất, thuê đất đối với cty để thực hiện dự án; 

Tổng hợp ý kiến của các Sở tham mưu báo 

cáo ban cán sự đảng UBND tỉnh xem xét. 

Trên ý kiến của ban cán sự đảng UBND, 

UBND tỉnh giao Sở TNMT căn cứ hướng 

dẫn của Bộ TNMT tại vb 703/BTNMT-

TCQLĐĐ ngày 14/2/2022 và vb số 

1990/TCQLĐĐ- CĐKĐĐ ngày 8/9/2021 

xem xét cấp Giấy chứng nhận QSH du lịch 

cho dự án. 

Cục Thuế tỉnh tiến hành rà soát nghĩa vụ 

nộp thuế, xác nhận hoàn thành nộp thuế của 

công ty gửi báo cáo về STNMT  

- Ngày 29/7/2022 Sở KHĐT tiếp tục có vb 

số 2730/SKHĐT-DN gửi Sở TNMT sau 

Thông báo KL số 292/TB-UBND của 

UBND tỉnh ngày 07/7/2022 

- Ngày 18/11/2022 Sở KHĐT tiếp tục có 

vb số 4466/SKHĐT-DN gửi Sở TNMT. 

Nội dung: Việc vận hành hoạt động, kinh 

doanh hạng mục công trình “căn hộ du lịch” 

thuộc Dự án Khu phức hợp Nha Trang City 

Central được thực hiện theo quy định của 

Luật Du lịch và Luật Kinh doanh bất động 

sản; không thuộc phạm vi, lĩnh vực theo 

dõi, quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư ; 

Do đó, Sở Kế hoạch không có cơ sở để ý 

kiến về mục tiêu của dự án Khu phức hợp 

Nha trang City Central do công ty Lan Anh 

giao cho 

Sở KHĐT 

có ý kiến 

gửi về Sở 

TNMT 
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làm chủ đầu tư. 

Trong trường hợp còn nội dung vướng mắc 

khi triển khai áp dụng các quy định của pháp 

luật về vận hành hoạt động, kinh doanh loại 

hình“căn hộ du lịch”, đề nghị Sở Tài nguyên 

và Môi trường tham mưu UBND tỉnh báo 

cáo, xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch để xác định phương thức vận 

hành hoạt động, hình thức kinh doanh (mua, 

bán, chuyển nhượng hay chỉ được phép làm 

cơ sở lưu trú…) và các điều kiện kinh doanh 

của loại hình “căn hộ du lịch. 

11 

Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Hưng 

thịnh 

Khó khăn của Doanh nghiệp 

- Dự án BT Hệ thống thoát nước mưa (giai đoạn 2) và Dự án 

BT Tuyến đường nhánh (giai đoạn 2):  vướng mắc trong việc 

thanh toán quỹ đất hoàn vốn (quỹ đất này do nhà đầu tư ứng tiền 

bồi thường GPMB) dù cả hai dự án đã được nhà đầu tư xây dựng 

hoàn tất, bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng từ rất lâu và đã 

nhận được ý kiến của Thanh tra chính phủ, Ủy ban pháp luật 

Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, còn Bộ Tài chính chưa 

cho ý kiến. 

- Dự án BT Tuyến đường phía Tây bán đảo: dự án đã được ký 

kết hợp đồng BT từ năm 2018 phù hợp theo quy định, nhà đầu tư 

đã chuẩn bị nhân lực, thiết bị, đã rà soát theo Nghị quyết 

160/2018/NQ-CP, nhưng đến nay vẫn chưa được tiếp tục triển 

khai. UBND tỉnh Khánh Hoà đã có văn bản xin ý kiến Thủ Tướng 

và Bộ Tài nguyên và Môi trường đang báo cáo, tham  mưu cho 

Thủ tướng Chính phủ. 

- Dự án Khu đô thị Hưng Thịnh (Golden Bay): Dự án đã được 

giao đất 7 đợt nhưng đến nay dự án vẫn chưa hoàn tất xác định 

nghĩa vụ tài chính bổ sung từ đợt 1 đến đợt 6, xác định nghĩa vụ 

tài chính đợt 7, và chưa được giao đất cho thuê đất diện tích còn 

lại khoảng 3.2 ha 

- Dự án khu du lịch cao cấp Phát Đạt Resort (Cam Ranh 

Mystery): Trước đây dự án được phê duyệt quy hoạch 1/500 và 

chủ trương với mật độ xây dựng là 20,7% và có một phần 6,3 ha 

là đất ở không hình thành đơn vị ở. Thực tế, nhà đầu tư đã triển 

khai hoàn tất thi công xây dựng dự án, nhưng các nội dung vướng 

mắc liên quan đến mật độ xây dựng và đất ở không hình thành 

đơn vị ở vẫn chưa được xem xét giải quyết 

- Dự án Khu du lịch dịch vụ tổng hợp Bắc bán đảo Cam Ranh 

(Hoàn Cầu Cam Ranh): đây là dự án Hưng Thịnh  mua lại 

thông qua việc xử lý nợ xấu của Ngân hàng Nam Á theo Nghị 

UBND tỉnh 
Sở XD và 

Sở KHĐT 
Sở TNMT 

Các nội dung kiến nghị của dự án Sở Xây 

dựng đã thực hiện xong 

(b/c số 502/SXD-VP ngày 25/02/2022) 

Đối với Dự án Khu đô thị Hưng Thịnh 

(Golden Bay):  

SKHĐT đã có Báo cáo số 3989/BC-SKHĐT 

ngày 20/10/2022 Kết quả thẩm định Hồ sơ 

đề nghị điều chỉnh Dự án Khu đô thị Hưng 

Thịnh (Khu đô thị Golden Bay) do Công ty 

Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng 

Thịnh làm chủ đầu tư. Ngày 25/11/2022, 

UBND tỉnh đã tổ chức họp nghe các ngành 

báo cáo về việc điều chỉnh Dự án Khu đô thị 

Hưng Thịnh và sẽ có Thông báo kết luận để 

chỉ đạo hướng xử lý đối với Hồ sơ đề nghị 

điều chỉnh Dự án Khu đô thị Hưng Thịnh. 

Đối với Dự án Khu du lịch - dịch vụ tổng 

hợp Bắc bán đảo Cam Ranh:. 

SKHĐT đã có Văn bản số 4767/SKHĐT-

DN ngày 28/12/2021, 3234 /SKHĐT-DN 

ngày 21/8/2022 báo cáo UBND tỉnh về việc 

rà soát và giải quyết kiến nghị liên quan đến 

Dự án Khu du lịch - dịch vụ tổng hợp Bắc 

bán đảo Cam Ranh. SKHĐT tiếp tục có Văn 

bản số 4261/SKHĐT-DN ngày 09/11/2022 

báo cáo UBND tỉnh v/v Sở Tài nguyên và 

Môi trường xin gia hạn thời gian gửi báo cáo 

để SKHĐT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh 

do Dự án trên có nhiều nội dung cần phải 

kiểm tra, rà soát lại và việc triển khai Đoàn 

kiểm tra theo Quyết định số 955/QĐ-

 

Kiến nghị 

tại hội nghị 

lần 1 năm 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếp tục 
kiến nghị 

tại hội nghị 

lần 1 năm 

2022 
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quyết 42/2017/QH14 thí điểm xử lý nợ xấu các tổ chức tín dụng, 

Hưng Thịnh đã có hồ sơ đề nghị thực hiện điều chỉnh chủ trương 

đầu tư cho Hưng Thịnh  nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. 

- Dự án Khu dân cư và tái định cư N4: đây là dự án có một 

phần để thực hiện tái định cư, nhà đầu tư tạm ứng tiền để bồi 

thường giải phóng mặt bằng. Do việc chậm trễ từ công tác bồi 

thường, nhà đầu tư đã gửi hồ sơ điều chỉnh tiến độ thực hiện dự 

án, nhưng vẫn chưa được giải quyết. 

 

STNMT ngày 26/10/2022 của STNMT “về 

việc kiểm tra tiến độ sử dụng đất của Dự án” 

phải theo trình tự thủ tục quy định. 

Đối với Dự án Khu dân cư và tái định cư 

N4: 

SKHĐT đã có Văn bản số 1114/SKHĐT-

DN ngày 12/4/2022 báo cáo UBND tỉnh về 

các vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư 

của Dự án.  

Ngày 20/5/2022, UBND tỉnh có Thông báo 

số 218/TB-UBND giao SKHĐT tiếp tục 

phối hợp với STNMT và SXD để rà soát, 

tham mưu hướng xử lý vướng mắc nêu trên.  

Hiện Sở KHĐT đang tổng hợp ý kiến của 

STNMT và SXD để báo cáo UBND tỉnh 

hướng xử lý vướng mắc. 
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Công  ty Cổ phần 

Trần Thái Cam 

Ranh 

 

- Giải quyết thủ tục điều chỉnh Chủ trương đầu tư 

- Kéo dài thủ tục xác định giá đất dẫn đến DN ko có cơ sở đóng  

tiền thuê đất. 

UBND tỉnh Sở KHĐT Sở TNMT 

Sở Tài 

chính 

Sở Tài chính có vb số 1171/STC-QLG ngày 

12/4/2022 gửi Sở TNMT 

Sở TNMT có vb số 1710/STNMT-TTr ngày 

29/4/2022 gửi UBND tỉnh báo cáo về dự án 

Arena của Công  ty CP Trần Thái Cam Ranh 

Sở KHĐT đã tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh 

tại Báo cáo số 4818/BC-SKHĐT ngày 

31/12/2020 v/v kết quả thẩm định điều chỉnh 

chủ trương đầu tư Dự án The Arena do Công 

ty CP Trần Thái Cam Ranh làm CĐT.Thực 

hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Mục 1 TB 

số 157/TBUBND ngày 16/4/2021 KL của 

UBND tỉnh về nghe nhóm giúp việc theo 

QĐ số 630/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của 

UBND tỉnh báo cáo thực hiện KL thanh tra, 

kiểm tra một số dự án theo TB số 680-

TB/UBKT ngày 30/8/2019 của Ủy ban kiểm 

tra TW, TB số 1919/TB-TTCP và TB số 

301/TB-TTCP ngày 04/11/2020 của Thanh 

tra Chính phủ, Sở KHĐT đã rà soát, đối 

chiếu với các quy định của Luật Đầu tư năm 

2020 và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh v/v 

thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự 

án The Arena tại BC số 1589/BC-SKHĐT 

ngày 18/5/2021. 

UBND tỉnh có Tờ trình số 5210/TTr-UBND 

ngày 15/6/2021 báo cáo, xin ý kiến của Ban 
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cán sự Đảng UBND tỉnh v/v điều chỉnh Dự 

án The Arena của Công ty Cổ phần Trần 

Thái Cam Ranh và đã được Ban cán sự 

Đảng UBND tỉnh thống nhất chủ trương báo 

cáo, xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

tại TB số 240-TB/BCSĐ ngày 30/6/2021. Sở 

KHĐT đã có Vb số 2381/SKHĐT-DN ngày 

09/7/2021 báo cáo UBND tỉnh về việc hoàn 

thiện hồ sơ và trình Dự thảo Văn bản Bản 

cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về điều chỉnh Dự án The 

Arena của Công ty CP Trần Thái Cam Ranh. 

Ngày 29/7/2021, Ban cán sự Đảng UBND 

tỉnh có Tờ trình số 302- TTr/BCSĐ báo cáo, 

xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v điều 

chỉnh Dự án The Arena của Công ty CP 

Trần Thái Cam Ranh. 

Ngày 11/8/2021, VP Tỉnh ủy KH có Vb số 

1149- CV/VPTU thông báo nội dung kết 

luận của Thường trực Tỉnh ủy về điều chỉnh 

Dự 4 án The Arena của Công ty Cổ phần 

Trần Thái Cam Ranh. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại TB số 

419/TB-UBND ngày 08/10/2021 v/v KL của 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về Dự 

án The Arena, Sở KHĐT đã có Vb số 

3660/SKHĐT-DN ngày 18/10/2021 báo cáo, 

tham mưu UBND tỉnh việc điều chỉnh Dự 

án The Arena của Cty CP Trần Thái CRanh. 

Ngày 11/11/2021, UBND tỉnh có Vb số 

11448/UBND-KGVX v/v điều chỉnh Dự án 

The Arena, Sở KHĐT đã có Vb số 31 

/SKHĐT-DN ngày 05/01/2022 tổng hợp, 

báo cáo UBND tỉnh xem xét Quyết định 

chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự 

án The Arena của Cty CP Trần Thái Cam 

Ranh theo nội dung báo cáo của - -Sở 

KHĐT tại Báo cáo số 1589/BC-SKHĐT 

ngày 18/5/2021; 

vb số 2381/SKHĐT-DN ngày 09/7/2021 ; và 

vb số 3660/SKHĐT-DN ngày 18/10/2021. 

- Sở KHĐT có báo cáo số 2201/SKHĐT-

DN ngày 27/6/2022 và 2202/SKHĐT-DN 

ngày 27/6/2022 báo cáo UBND tỉnh và gửi 

Thanh tra tỉnh về hướng xử lý các tồn tại, 
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vướng mắc của Dự án The Arena cũng 

như kiến nghị của NĐT về điều chỉnh dự 

án.  

Theo đó: Trong trường hợp UBND tỉnh cho 

phép tiếp tục giải quyết Hồ sơ đề nghị điều 

chỉnh Dự án The Arena, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư sẽ hướng dẫn Nhà đầu tư lập lại Hồ 

sơ đề nghị điều chỉnh dự án với các thành 

phần hồ sơ, tài liệu theo quy định tại Khoản 

1 Điều 45 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 

ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Đầu tư để đảm bảo việc xem xét, giải 

quyết Hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án phù 

hợp với quy định của pháp luật hiện hành về 

đầu tư. 

Ngày 31/8/2022, UBND tỉnh có Văn bản số 

8260/UBND v/v điều chỉnh dự án The 

Arena do Công ty Cổ phần Trần Thái Cam 

ranh làm chủ đầu tư; trong đó, UBND tỉnh 

thông báo nội dung ý kiến chỉ đạo của 

Thường trực Tỉnh ủy như sau:  

“…sau khi Doanh nghiệp hoàn thành các 

nghĩa vụ tài chính, cùng với các sở, ngành, 

địa phương khắc phục xong các sai phạm tại 

Dự án theo  

Thông báo số 680-TB/UBKTTW, ngày 

30/8/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung 

ương thì Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo 

cáo, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

kiến nghị  Ủy ban Kiểm tra Trung ương 

cho phép tiếp tục triển khai thực hiện Dự 

án”. 
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 Công ty TNHH  

Đỉnh Vàng Nha 

Trang 

Điều chỉnh tiến độ dự án Nha trang Golden Gate tại 28E Trần 

Phú. 
UBND tỉnh Sở KHĐT  

UBND tỉnh có CV số 4417/UBND-XDNĐ 

ngày 18/5/2022 gửi Sở KHĐT giải quyết 

Thực hiện y kiến chỉ đạo của UBND tỉnh 

tại vb số 7371/UBND ngày 09/8/2022.  

Sở KHĐT có vb số 3281/SKHĐT-DN 

ngày 31/8/2022 gửi UBND tỉnh báo cáo 

tình hình giải quyết kiến nghị của dự án.  

 

 

 

Công ty TNHH 

TM – DV Mỹ 

Một số đề nghị về chờ quy hoạch xây dựng 1/2000 cho dự án đầu 

tư 
UBND tỉnh Sở KHĐT  

- UBND tỉnh có CV số 3919/UBND-KT 

ngày 04/5/2022 gửi Sở KHĐT 
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14 

Hằng 

 

- Sở KHĐT có vb số 1740/SKHĐT-DN 

ngày 30/5/2022 báo cáo gửi UBND tỉnh 

- Ngày 01/11/2022 UBND tỉnh có vb số 

10617/UBND-KGVX giao Sở KHĐT; Sở 

Xây dựng; UBND huyện Cam Lâm xử lý 

gửi về Sở KHĐT tổng hợp. 

- Ngày 23/11/2022 Sở KHĐT có vb số 

4517/SKHĐT-DN báo cáo UBND tỉnh xin 

gia hạn vì UBND huyện Cam Lâm chưa 

có ý kiến. 

15 

Công ty TNHH 

MTV Trung Hải 

Nha Trang 

 

Xin gia hạn thời gian sử dụng đất tại Phường Vĩnh phước, tp Nha 

Trang 
UBND tỉnh 

 

Sở TNMT TP Nha 

Trang 

UBND tỉnh có VB số 5614/UBND-XDNĐ 

ngày 22/6/2022 gửi Sở TNMT chủ trình phố 

hợp giải quyết 

(b/c TP Nha Trang số 8110/UBND-TCKH 

ngày 07/11/2022) 
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Công ty CP 

Nông nghiệp 

Sạch Khánh Hòa 

 

Điều chỉnh dự án đầu tư 

 

UBND tỉnh 

 

Sở KHĐT 

 

Sở 

NNPTNT 

Sở TNMT 

Sở TC 

Sở Xây 

dựng 

 

- UBND tỉnh chỉ đạo các Sở ban ngành , địa 

phương báo cáo nội dung liên quan đến chức 

năng nhiệm vụ. 

-Giao Sở KHĐT đôn đốc, tổng hợp báo cáo 

tham mưu UBND tỉnh 

- UBND tỉnh có vb số 3733/UBND-KT 

ngày 26/4/2022 gửi các đơn vị liên quan rà 

soát Dự án Chăn nuôi bò sinh sản- Bò thị 

công nghệ cao Thông thuận của công ty. 

- Sở TNMT có vb 1822/STNMT-CCQLĐĐ 

ngày 10/5/2022 gửi UBND tỉnh rà soát dự 

án Chăn nuôi bò sinh sản của công ty. 

 - Sở KHĐT có vb số 4309/SKHĐT-DN 

ngày 11/11/2022 gửi UBND tỉnh xin gia 

hạn báo cáo do chưa nhận được ý kiến của 

STNMT về rà soát thủ tục đất đai của Dự án. 

STNMT đã có VB chuyển lại VB góp ý kiến 

về rà soát thủ tục đất đai của Dự án (do 

SKHĐT chưa nhận được VB).  

SKHĐT đang tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh 

về việc rà soát các tồn tại, vướng mắc của 

Dự án (thủ tục đầu tư, quy hoạch, ranh giới, 

diện tích của dự án, thủ tục về đất đai, rừng, 

cổ phần hóa và tài sản công, tiến độ…) trước 

khi xem xét kiến nghị của Nhà đầu tư về 

điều chỉnh dự án đầu tư. 

Kiến nghị 

tại hội nghị 
lần 1 năm 

2022 

17 Công ty Cổ phần 
- Xin gia hạn thuê sử dụng đất 

(văn phòng làm việc, nhà ăn của công nhân tại xã Diên Thọ) 
UBND tỉnh Sở TNMT Sở Tài Sở TNMT đang tham mưu thực hiện phương 

Kiến nghị 
tại HN đối 
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Á Châu  chính án thăm dò, khai thác sử dụng  dưa vào quy 

hoạch KTXH năm 2021-2030 . 

 Đang lấy ý kiến huyện DK để tổng hợp 

(b/c Sở TNMT số 3751/STNMT-VP ngày 

29/8/2022). 

thoại  lần 1 

năm 2022 

- Điều chỉnh giấy phép khai thác mỏ (phần khai thác đất còn 

thiếu). 

Tổng cục 

KSVN 

Sở TNMT 

 

Thăm dò mỏ rộng diện tích và chiều sâu khai thác mỏ 

 
Sở TNMT  

18 

Công ty Cổ phần 

đầu tư và Phát 

triển Vân Phong 

- Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án 

 

UBND tỉnh 

 

Sở KHĐT  

- Giao Sở KHĐT chủ trì phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan nghiên cứu giải quyết 

 

Thanh tra 

SKHĐT có 
bb xử phạt 

hc do chậm 

tiến độ số 
13/QĐ-

XPHC 

ngày 

28/6/2022 

- Xin nộp tiển thuê đất 1 lần đối với dự án để tạo điều kiện cho 

doanh nghiệp vay vốn 
Sở TNMT  

Hiện nay việc xin chuyển trả tiền thuê đất 

hằng năm sang trả tiền thuê đất một làn cho 

cả thời gian thuê của các tổ chức chưa được 

thực hiện do KL số 36-KL-TW ngày 

6/9/2018 của Bộ Chính trị. NQ số 

82/2019QH 14 ngày 14/6/2019 của QH và 

Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 19/11/2019 của 

Thủ Tướng Chính Phủ có chỉ đạo định 

hướng về việc thuê đất trả tiền 1 lần đối với 

các dự án  

(b/c STNMT số 3751/STNMT-VP ngày 

29/8/2022). 

19 

Công ty TNHH 

Khách sạn Hòa 

Bình 2 

- Tập thể người lao động làm đơn xin cứu xét tại Khách sạn Hòa 

Bình 2. 

Năm 2004 được công ty được Lãnh đạo tỉnh cho mua Tài sản trên 

đất tại 103 Trần Quý Cáp. 

Công ty tha thiết xin gia hạn thuê đất tại 113 Trần Quý Cáp- TP 

Nha Trang để kinh doanh ổn định cuộc sống. 

Sở KHĐT 

 

 

Sở TNMT Sở Tài 

chính 

Sở TNMT có Thông báo số 335/TB-

STNMT ngày 11/11/2021 trả hs cho cty 

nhưng công ty vẫn tiếp tục kiến nghị. 

Cập nhật 
trước HN 

lần 1 năm 

2022 

20 

Công ty TNHH 

MTV Đầu tư và 

Kinh Doanh Bất 

động sản 

Khatoco 

Điều chỉnh hình thức tiền thuê đất hằng năm sang đóng tiền 

thuê đất 01 lần tại Cụm công nghiệp Trảng É 

Sở Công 

thương 

UBND tỉnh 

Sở TNMT 

Ngày 05/04/2022 UBND tỉnh có Thông báo 

số 139/TB-UBND giao Sở TNMT tham  

mưu. 

BC của 

Sở Công 

thương Só 

919/SCT-

QLCNMT 

ngày 

01/6/2022 

Cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho toàn bộ khu đất trường hợp 

nhà đầu tư thứ cấp đăng ký thuê từ 02 lô trở lên tại CCN Trảng É 

 

Sở Công 

thương 

UBND tỉnh 

Sở TNMT 

Sở Xây dựng có vb số 2312/SXD-KTQH 

ngày 18/7/2022 báo cáo UBND tỉnh  

21 
Tông công ty 

Khánh Việt 

Đầu tư, cải tạo, nâng cấp đập dâng Ba Hồ để phục vụ sản xuất 

kinh doanh Cụm, công nghiệp và chăn nuôi Khatoco 

Sở Công 

thương 

UBND tỉnh 
Sở TNMT  

22 

Công ty CP  

nông  nghiệp The 

Moshav Farm 

Công ty chủ trương đầu tư đầu tư vào xã Ninh thượng. 

Khó khăn: 

Giao thông : Đoạn đường DT6 (từ ngã 3 Tân Phong về thôn Tân 

Hiệp) xuống cấp trầm trọng, phương tiện đi lại rất khó khăn. Trục 

đường nối từ các hộ dân xung quanh công ty hiện là đường đất, đi 

qua 2 con suối gây khó khăn nguy hiểm cho người dân khi mưa 

VCCI 

 

 

 

 

 

Sở Giao 

thông; 

Điện Lực 

Khánh Hòa 

 

UBND thị 

Sở Giao thông đã có văn bản 1891/SGTVT-

QLVTPT-NL ngày 27/7/2022 gửi BC: Đoạn 

đường này hiện trạng là đường đất thuộc 

UBND thị xã Ninh Hòa quản lý . 

Đề nghị chuyển nội dung trên đến Thị xã 

Ninh Hòa giải quyết 
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lũ. 

Điện dân sinh: Hiện tại khu vực tại công ty nguồn điện rất yếu, 

không ổn định, các loại máy móc không thể vận hành đúng theo 

công suất dẫn đến hư hỏng và các nguyên liệu mua từ người dân 

gặp khó trong khâu sản xuất chế biến, gây ứ đọng nguyên liệu, số 

khác sx không kịp dẫn đến hư hỏng. 

 Mong lãnh đạo tỉnh quan tâm 

UBND tỉnh xã Ninh 

Hòa 

 

23 

Công ty TNHH 

Sản xuất VLXD 

Thành Đạt 

Tính lại tiền thuê đất tại mỏ đá Dốc Sạn Cam Thịnh Đông Cam 

Ranh Khánh Hòa 
Cục Thuế Cục Thuế  

- Cục Thuế đã có công văn số 

3985/CTKHH-HKDCN ngày 18/8/2022 trả 

lời cho Công ty  

- UBND tỉnh có cv số: 8352/UBND-XDNĐ 

ngày 05/9/2022 gửi Sở TNMT và TP Cam 

Ranh xem xét có kiến trước ngày 9/9/2022 

 

24 

Công ty TNHH 

Chế biến hạt điều 

Sao Việt 

Khó khăn trong việc hoàn thiện thủ tục pháp lý các diện tích đất 

đã thu hồi tại dự án Nhà máy chế biến hạt điều Sao Việt 

BQL Khu 

kinh tế Vân 

Phong 

 

 

 

 

 

Sở TNMT 

UBND 

huyện Vạn 

Ninh 

Ngày 29/9/2022 Sở TN&MT đã có văn bản 

số 4226/STNMT-CCQLĐĐ hướng dẫn thủ 

tục về đất đai cho Công ty TNHH Chế biến 

Hạt điều Sao Việt, trong đó có nội dung Sở 

TNMT sẽ có văn bản hướng dẫn Công ty 

thực hiện các thủ tục đất đai theo quy định 

sau khi Quyết định phê duyệt quy định về 

điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách 

thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa được ban hành. 

(B/C BQL Vân Phong ngày số 2499/KKT-

QLDN ngày 31/10/2022) 

 

 

25 

 

Công ty TNHH 

Quốc Hân 

Dự án Khu nhà ở 

Phước Đồng 

 

 Khó khăn: 

- Chí phí khối lượng đất đá liên quan đến việc xác định chi phí 

trưc tiếp 

- Việc cấp quyền thi công khai thác đất đá tại dự án 

- Khó khăn trong việc thi công con đường số 18 Khu nhà ở Phước 

Đồng  

 

Sở KHĐT 

 

UBND 

thành phố 

Nha Trang 

Sở Xây 

dựng 

 

Sở Tài 

chính 
 

b/c TP N 

Trang số 

8110/UBN

D-TCKH 

ngày 

07/11/2022 

 

IV . CÁC KIẾN NGHỊ MỚI CẬP NHẬT CHƯA GIẢI QUYẾT:   16  đơn vị 

 

STT Tên DN Nội dung kiến nghị 

Đơn vị tiếp 

nhận kiến 

nghị 

Đơn vị chủ 

trì thực 

hiện 

Sở, ngành 

liên quan 
Tình trạng, nội dung giải quyết Ghi chú 

1 

 

Công ty Cổ phần 

Điện lực Khánh 

Hòa 

- Trong quá trình xây dựng lưới điện tại các địa phương gặp khó 

khăn trong việc Quy hoạch. Nếu làm đúng Quy hoạch thì đường 

dây và trạm biến áp mới sẽ nằm trong đất người dân và người dân 

không hợp tác thi công. Vẻ hè lòng đường hẹp nên không bố trí 

được tuyến đường dây và vị trí đặt trạm biến áp. 

Sở KHĐT 
Sở Xây 

dựng 
  

 

Cập nhật 

trước HN làn 

1 

(ý kiến gửi 

về) 
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Kiến nghị: Khi xây dựng quy hoạch đô thị cần quan tâm đến việc 

xác định quỹ đất dành cho việc xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật lưới điện. 

 

2 

Công ty CP và 

Dịch Vụ vận tải 

Đất Mới 

Hiện tại Công ty đang khai thác chuyến xe buýt không trợ giá (Số 

18): Nha Trang – Sân bay Cam Ranh. 

 Mặt bằng văn phòng và bãi đỗ xe tại sân vận động 19/8 đang 

thuê thời hạn ngắn, không ổn định. 

Kiến nghị: Tạo điều kiện công ty thuê hoặc đấu thầu quỹ đất ổn 

định lâu dài. 

 

Sở KHĐT Sở TNMT Sở Tài chính  

Cập nhật 

trước HN lần 

1 

(ý kiến gửi 

về) 

3 

HTX Cơ giới –

Xây dựng Vĩnh 

Thái 

- Bà con ở Vĩnh Thái có nhà và đất trong khu chỉnh trang giáp với 

dự án Khu đô thị Mỹ Gia bị quy hoạch treo quá lâu (hơn 17 năm) 

 nhưng chưa tháo gỡ. 

- HTX có đề xuất có phương án điều chỉnh Quy hoạch gửi UBND 

tỉnh.  Sở Xây dựng có ý kiến tại vb số 2200/SXD-KTQH ngày 

20/5/2020 và UBND tỉnh có vb 8302/UBND _XDNĐ ngày 

14/8/2020 giao cho TP Nha trang triển khai. 

- Nay HTX đề xuất thuê tư vấn thiết kế lập dự án điều chỉnh quy 

hoạch với dt 8ha và xây hạ tầng phù hợp với nhu cầu bà con đang 

có nhà cửa trong khu nay.  

Mong UBND tỉnh và Tp Nha trang xóa bỏ Quy hoạch treo và xây 

dựng hạ tầng cơ sở cho bà con. 

 

Sở KHĐT UBND tỉnh 
Sở Xây dựng 

Sở TNMT 
 

 

Cập nhật 
trước HN 

lần1 

 (ý kiến gửi 

về) 

4 
HTX Thảo Dược 

Việt Nam 

- Công ty xây dựng dòng sản phẩm lên men theo chuỗi giá trị 

khép kín tại địa phương. 

Khó khăn trong việc xây dựng nhà xưởng để mở rộng tại địa 

phương, việc phát triển nguồn nhiên liệu và đăng ký bảo hộ sở 

hữu trí tuệ. 

 

Sở KHĐT 
Sở Xây 

dựng 

Sở Công 

thương, 

Sở KH & 

CN 

 

Cập nhật 
trước HN lần 

1  

(ý kiến gửi 

về) 

5 

Công ty Liên 

doanh Cát Phú 

Ninh Hòa;  

Kiến nghị Công ty Cát đã trả tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian 

thực hiện dự án, tuy nhiên Giấy CNQSDĐ cấp cho Công ty thể 

hiện trả tiền hàng năm gây khó khăn cho Công ty trong việc huy 

động vốn để kinh doanh. 

(bc BQL Vân phong tháng 25/11- chuẩn bị HN lần 2/2022) 

 

BQL Khu 

kinh tế Vân 

Phong 

Sở TNMT Sở TNMT  

 

6 

Công ty Cổ phần 

Xuân Thành 

Khánh Hòa. 

 

-Khó khăn trong việc cấp Giấy CNQSDĐ cấp cho Công ty; 

- Đấu nối hạ tầng nước thải, giao thông tại khu vực nhà máy đi lại 

khó khăn (QL26) 

(bc BQL Vân phong tháng 25/11- chuẩn bị HN lần 2/2022) 

 

BQL Khu 

kinh tế Vân 

Phong 

Sở TNMT 

Sở TNMT, 

Sở Giao 

thông – Vận 

Tải 
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CÁC KIẾN NGHỊ VỀ LĨNH VỰC DU LỊCH 

 

7 

Công ty CP CM 

NT – Khách sạn 

Le More 

 

Giảm giá nước kinh doanh dịch vụ. 

Công ty CP 

Cấp thoát 

nước Khánh 

Hòa 

Công ty CP 

Cấp thoát 

nước 

Khánh Hòa 

  

Kiến nghị  

cập nhật tại 

HN do Sở 

DL tổ chức 

vào ngày 

25/11/2022 

8 

Công ty CP 

Khatoco – 

Liberty – Khách 

sạn Liberty 

Central NT  

Việc phí thuê bãi biển mới nhất cho các DN, đã gửi công văn cho 

UBND TP và dự hội nghị trao đổi về việc giữ nguyên phí  

(không tăng) cho năm 2022 nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả 

lời cuối cùng 

 

UBND 

thành phố 

Nha Trang 

Sở Tài 

chính 
  

9 

 

Khách sạn 

Intercontinental 

Nha Trang 

 

Hệ thống loa phát thanh trên tuyến đường Trần Phú phát sóng vào 

mỗi buổi sáng lúc 5h00 làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi 

của khách du lịch. Doanh nghiệp kiến nghị xem xét việc bố trí vị 

trí lắp loa, giảm âm lượng và thời gian phát sóng ở bãi biển cho 

phù hợp với du khách. 

 

UBND 

thành phố 

Nha Trang 

 

UBND 

thành phố 

Nha trang 

 

  

10 

Công ty TNHH 

Lữ hành Quốc tế 

TICTOURS 

Tăng giá vé tham quan Tháp Bà, việc điều chỉnh phải hợp lý và 

phải có lộ trình tăng.  

 

Sở Văn hóa 

và Thể thao 

Sở Văn hóa 

và Thể thao 
Sở Tài chính  

11 

Hiệp hội Du lịch 

Nha Trang – 

Khánh Hòa 

1. Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa thực hiện việc cấm xe trên 29 chỗ, 

khung giờ từ 6h30 đến 8h00 sáng và từ 16h30 đến 20h30. Đây là 

một điều không hợp lý và ảnh hưởng đến hành trình di chuyển 

của khách du lịch khi vào trong trung tâm thành phố. Ảnh hưởng 

rất lớn đến DN du lịch và việc xây dựng hình ảnh du lịch trong 

mắt du khách. 

Đề nghị xem lại việc cấm một số phương tiện hoạt động trong 

khung giờ cao điểm là chưa hợp lý trong giai đoạn hiện tại, gây 

khó khăn cho việc vận chuyển khách du lịch (đón tiễn khách sân 

bay đi – về và đưa khách đi tham quan, ăn uống trong thành phố). 

Đề nghị có phương án mới phù hợp. 

Đề nghị Sở Du lịch chủ trì, mời Ban An toàn Giao thông tổ chức 

một buổi đối thoại với DN để trả lời rõ ràng về việc cấm xe. Vì 

nội dung này đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa giải quyết triệt 

để.  

2. Theo Công văn số 575/DVCI-KHKT của BQL dịch vụ công 

ích TP. Nha Trang, đơn giá thuê mặt bằng mới cao gấp nhiều lần 

theo giá trong hợp đồng đã ký kết trước đó.  

Hiện nay, giá thuê bãi biển được áp theo giá theo giá thuê đất 50 

năm, nhưng Doanh nghiệp chỉ được đặt 20 ghế và 10 dù, không 

được xây dựng thêm bất cứ hạng mục nào. 

Việc áp giá như vậy là không hợp lý. Đồng thời, khi tăng giá cần 

 

Sở Giao 

thông Vận 

tải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND 

thành phố 

Nha Trang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở Tài 

chính 
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có một căn cứ rõ ràng để tăng giá. 

Doanh nghiệp hiện đang gặp rất nhiều khó khăn, vì vậy, đề nghị 

UBND thành phố Nha Trang xem xét, hỗ trợ, điều chỉnh giá cho 

thuê mặt bằng bãi biển cho hợp lý và có lộ trình để tạo điều kiện 

cho DN hoạt động, kinh doanh vì tốc độ phục hồi của thị trường 

du lịch của tỉnh còn rất chậm. 

3. Sau 2 năm qua, doanh nghiệp du lịch gặp nhiều khó khăn trong 

hoạt động kinh doanh, mong mỏi có sự hỗ trợ lãi suất tốt hơn và 

chính sách vay vốn thông thoáng hơn nhằm giúp các doanh 

nghiệp du lịch đảm bảo được hoạt động và có hiệu quả. 
 

 

 

 

 

 

 

CN Ngân 

hàng Nhà 

nước VN 

tỉnh  

 

 

 

 

 

 

CN Ngân 

hàng Nhà 

nước VN 

tỉnh  

 

12 

 

Khách sạn 

Havana Nha 

Trang 

Hiện nay, DN chỉ được sử dụng đặt dù trên bãi biển từ 08h00 – 

16h00 hàng ngày.  Tạo điều kiện cho khách được sử dụng dịch vụ 

tại bãi biển, đề nghị điều chỉnh thời gian cho phù hợp để phục vụ 

cho nhu cầu vui chơi của khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch 

quốc tế.  

 

 

UBND tp 

Nha Trang 
   

Kiến nghị 

được cập 

nhật tại HN 

do Sở Du 

Lịch tổ chức 
vào ngày 

25/11/2022 

13 

 

Công ty TNHH 

Thương mại 

Tổng hợp và Du 

lịch AMEGA 

 

 

 

 

 

1- Trong quá trình thao tác thực hiện Evisa, thỉnh thoảng đường 

truyền không ổn định, hay bị đứt đoạn, nhiều khi không điền 

được thông tin để xin cấp visa; đôi khi điền được nhưng phải đợi 

5 đến 7 ngày mới có kết quả gây khó khăn cho doanh nghiệp khi 

thực hiện đón khách. 

2- Khách du lịch thường thích đặt tour vào những ngày cuối tuần. 

Tuy nhiên, đối với những chuyến bay vào ngày cuối tuần như thứ 

Bảy – Chủ nhật, hoặc các ngày lễ tết, nếu không xin được visa kịp 

thời, thì rất khó cho hãng để lấp được đầy chuyến bay. Đặc biệt, 

trong dịp Tết Dương lịch 01/01/2023 trùng vào ngày Chủ nhật, 

như vậy sẽ có ngày nghỉ bù vào thứ hai (mùng 02/1/2023), và dịp 

Tết Âm lịch 20/01/2023 (thứ 6)  đến 26/01/2023 (thứ 5), trong 

khoảng thời gian này sẽ có 02 chuyến bay/tuần. Kính đề nghị 

Công an Cửa khẩu Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh tạo điều 

kiện để khách có thể nhận Evisa vào những ngày này và sắp xếp 

lịch trực để doanh nghiệp chúng tôi vẫn thực hiện được thủ tục 

xin giấy mời visa cho khách. 

 

 

 

Công an 

cửa khẩu 

Cảng Hàng 

không Quốc 

tế Cam 

Ranh Công an 

cửa khẩu 

Cảng Hàng 

không Quốc 

tế Cam 

Ranh 

  

 

 

 

Kiến nghị 

được cập 

nhật tại HN 
do Sở Du 

Lịch tổ chức 

vào ngày 

25/11/2022 

14 

 

Công ty Cổ phần 

Nhà ga Quốc tế 

Cam Ranh 

Công ty không có Giấy phép Đăng ký kinh doanh về lĩnh vực Du 

lịch.  

Tuy nhiên, Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của 

Chính phủ chỉ giới hạn đối tượng hưởng lãi suất, đề nghị Ngân 

hàng nhà nước tổ chức buổi chuyên đề để hướng dẫn Doanh 

 

 

CN Ngân 

hàng Nhà 

nước VN 

tỉnh 

CN Ngân 

hàng Nhà 

nước VN 

tỉnh 

  

 

Kiến nghị 

được cập 
nhật tại HN 

do Sở Du 
Lịch tổ chức 
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nghiệp và để doanh nghiệp được tiếp cận và trao đổi thông tin. 

 

vào ngày 

25/11/2022 

15 

Công ty TNHH 

Thương mại 

Tổng hợp và Du 

lịch AMEGA 

 

Bên cạnh đó, vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm trong các 

khách sạn, nhà hàng phải được quan tâm, thường xuyên kiểm tra 

để đảm bảo sức khỏe cho du khách. 

 

Sở Y tế 

   

16 

 

Công ty TNHH 

Lữ hành Quốc tế 

TICTOURS 

Trong môi trường kinh doanh: tất cả các tổ chức cá nhân đều bình 

đẳng trước pháp luật, tất cả đều chịu áp lực về kinh doanh. Tuy 

nhiên, hiện nay phát sinh nhiều đối tượng, cá nhân hoạt động 

trong lĩnh vực du lịch không thuộc các tổ chức, có thể chỉ là các 

cộng tác viên nhưng vẫn ngang nhiên bán voucher trên hệ thống 

mạng dẫn đến loạn giá, các cá nhân này không phải mất chi phí 

mở DN dẫn tới sự mất bình đẳng trong kinh doanh 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 
   

 


