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Kính gửi: Bộ Xây dựng 

 Liên quan đến kết quả triển khai Nghị quyết 139/NQ-CP ngày 9/11/2018 của Chính 

phủ về cắt giảm chi phí cho DN cũng như Nghị quyết số 02 của Chính phủ về cải thiện môi 

trường kinh doanh, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã lấy ý 

kiến góp ý từ các doanh nghiệp Hội viên và tổng hợp các vướng mắc, bất cập làm gia tăng 

chi phí cho doanh nghiệp thủy sản trong đó có các vướng mắc, bất cập trong lĩnh vực quản lý 

chuyên ngành của Quý Bộ. 

 Hiệp hội xin gửi ý kiến tổng hợp về các vướng mắc, bất cập trong lĩnh vực nói trên tới 

các Quý Bộ (chi tiết xin xem Phụ lục gắn kèm) và kính đề nghị các Quý Bộ quan tâm, chỉ 

đạo để sớm xem xét, giải quyết các vướng mắc, bất cập, nhằm dỡ bỏ các gánh nặng về chi 

phí (thời gian, tiền bạc) cũng như ách tắc trong thủ tục hành chính cho cộng đồng DN, góp 

phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho các DN XK thủy sản của Việt Nam và vị thế của thủy 

sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. 

Trân trọng cảm ơn và kính chào./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cục KSTTHC (VPCP); 

- VCCI; 

- Chủ tịch HH và các PCT HH; 

-   VPĐD HH tại Hà Nội; 

- Lưu VP HH. 

TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ  

XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM 

TỔNG THƢ KÝ HIỆP HỘI 

 

 

Trƣơng Đình Hòe 
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PHỤ LỤC 

BÁO CÁO VỀ CÁC VƢỚNG MẮC, BẤT CẬP VỀ ĐẦU TƢ, XÂY DỰNG 

CƠ BẢN LÀM GIA TĂNG CHI PHÍ CHO DN THỦY SẢN  

(kèm theo Công văn 07 /2019/CV-VASEP ngày 07/01/2020 của Hiệp hội Chế biến và Xuất 

khẩu Thủy sản Việt Nam) 

----------o0o---------- 

1. Bất cập về tiền thuê đất và tiền khai thác tài nguyên 

 Điều 55 Luật Đất đai năm 2013 đã quy định:  

 “Điều 55 Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây: 

1. Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở; 

2. Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để 

bán kết hợp cho thuê;” 

Theo đó: các dự án trước đây DN đã  được Nhà nước giao đất đã nộp tiền sử dụng đất  

- đều bị loại quy định này và phải dùng từ “Thuê đất”. Quy định này dẫn đến bất cập: DN 

đầu tư lâu dài làm tăng giá trị đất đai của DN và của cả vùng lân cận. Nhưng đất này của DN 

vẫn là đất “Thuê” nên không được định giá theo giá thị trường mà định giá bằng tiền thuê 

đất đã bỏ ra trước đây. Điều này làm giảm giá trị thực tài sản của DN (cũng là Tài sản của 

đất nước) khi định giá để hợp tác đầu tư hoặc gọi vốn bên ngoài với một tổ chức, DN nước 

ngoài. 

Kiến nghị: Bộ Xây dựng xem xét có văn bản hướng dẫn hoặc trình Chính phủ phương án 

cụ thể để cho DN được tính đất sử dụng của DN theo giá thị trường khi làm thủ tục hợp tác 

đầu tư hoặc gọi vốn bên ngoài 

2. Thủ tục điều chỉnh Giấy Chứng nhận đầu tƣ /Chủ trƣơng đầu tƣ:  

a. Bất cập khi phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mặc dù chỉ đầu tư rất 

ít trang thiết bị:   

Theo Điều 32, 33, 34, 36 thuộc Mục 3 “Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhặn đăng ký đầu 

tư, quyết định chủ trương đầu tư” Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2014 đã quy định:  

“Điều 33. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc 

diện quyết định chủ trương đầu tư 

1. Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư, 

nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu 

liên quan đến việc thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc tên dự án đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư 

điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

2. Trường hợp điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy 

mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; thời hạn hoạt động 

của dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và các điều kiện đối với nhà 

đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có), nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư. 

Điều 34. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền 

quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
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1. Trường hợp điều chỉnh mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính; tăng hoặc giảm vốn đầu tư 

trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư; điều 

chỉnh thời hạn thực hiện của dự án đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có), 

nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư …” 

Theo đó, khi mở rộng, đổi mới máy móc, thiết bị, công nghệ, DN đang phải thực hiện rất 

nhiều thủ tục hành chính khá phức tạp, gây tốn kém thời gian và chi phí dù DN chỉ thay đổi 

rất ít về công nghệ, máy móc, trang thiết bị: 

- Với các dự án trước đây đã được UBND Tỉnh giao đất không qua đầu giá: khi DN 

mở rộng, đổi mới máy móc, thiết bị, công nghệ thì DN phải làm thủ tục điều chỉnh 

chủ trương đầu tư và điều chỉnh giấy CN đầu tư (thủ tục Điều chỉnh quyết định chủ 

trương đầu tư  với UBND Tỉnh, và thủ tục điều chỉnh giấy CN đầu tư  với Sở  KH-ĐT)   

- Với dự  án đấu giá đất : tuy không phải thực hiện thủ tuc  Xin QĐ  chủ  trương đầu 

tư  Khi thay đổi 1/trong các mục sau : (điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, 

diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án, tiến độ 

góp vốn và huy động các nguồn vốn; thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện 

dự án đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) v à các điều kiện đối với nhà đầu tư thực 

hiện dự án đầu tư (nếu có),  nhà đầu tư  phả I  làm Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu 

tư (Điều 33) 

 Các DN đã đâu tư xây dựng Nhà xưởng vào giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới (áp 

dụng Luật Đất đai 1993) đã được UBND Tỉnh giao đất /cho thuê đất (không qua đầu giá). 

Đến nay DN muốn đầu tƣ nâng cấp đổi mới máy móc thiết bị trên mảnh đất /Nhà xƣởng 

cũ của mình (dù mục tiêu không đổi) đều phải làm thủ tục điều chỉnh chủ trương  đầu tư  

mà thủ tục này phức tạp gần như thủ tục xin đầu tư ban đầu (phải nộp Hồ sơ tại Sở KHĐT => 

Làm thủ tục xin ý kiến các ban ngành của tỉnh, thành phố (UBND tỉnh/thành phố, Sở Xây 

dựng, Sở TNMT, Sở NNPTNT ,…) => Xin quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư) mặc dù 

DN đầu tư không nhiều trang thiết bị lắm.  

Ví dụ: trước đây, DN đầu tư nhà xưởng là 90 tỳ. Theo Qui định nếu DN thay đổi vốn 

đầu tư 10% thì phải làm thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư. Do đó, đến khi DN mua thêm 

1 cái máy cấp đông (trị giá 10 tỷ), DN cũng phải điều chỉnh làm thủ tục điều chỉnh chủ 

trương  đầu tư 

 Trong quá trình hoạt động SX, KD của mình, DN phải trải qua việc mở rộng / đổi mới 

công nghệ /máy móc trang thiết bị liên tục, hợp lý hóa dây chuyền SX,… Do đó, DN cũng 

phải trải qua rất nhiều lần làm thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh Giấy Chứng 

nhận đăng ký đầu tư ,… khiến DN mất rất nhiều thời gian và chi phí cho hoạt động này trong 

khi thực chất nhiều thay đổi không cần thiết phải làm thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư. 

b. Bất cập trong quy định cấp phép xây dựng cho các khu đất của DN cần hợp thửa 

 Trường hợp DN đổi mới công nghệ, theo yêu cầu thiết kế DN phải xây dựng lại nhà 

máy/dây chuyền trên 2 thửa đất. Tuy nhiên:  

- Sở  Xây dựng  không cấp phép xây dựng  mà yêu cầu DN phải hợp chung 1 thửa 

- Luật Đất đai 2013 chưa cho phép DN hợp thửa nhiều QĐ giao đất khác nhau.  
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- Thủ tục hợp thửa đất (theo khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 

19/5/2014 của Bộ TNMT quy định về hồ sơ địa chính) chỉ áp dụng với hộ gia đình, cá 

nhân , còn đối với DN vẫn chưa có quy định. 

Do đó, đến nay DN vẫn rất khó khăn trong việc xin Giấy phép Xây dựng trong trường 

hợp phải xây dựng chung nhà xưởng trên nhiều thửa đất, ảnh hưởng đến việc đầu tư, đổi mới 

công nghệ của DN. 

c. Bất cập trong quy định thủ tục điều chỉnh đánh giá ĐTM :  

Khi DN đầu tư nâng cấp đổi mới máy móc thiết bị, áp dụng khoa học công nghệ, tăng 

năng suất /giảm ô nhiễm (nước thải, chất thải, …), do DN phải thay đổi công nghệ, trang 

thiết bị mới tiên tiến hơn, DN lại phải làm lại các thủ tục từ đầu:  từ  điều chỉnh Chủ  

trương Đầu tư, điều chỉnh giấy CN đầu tư, ĐTM ,Giấy phép Xây dựng, PCCC , BVMT,... 

gây tốn kém rất nhiều về thời gian, chi phí cho DN và mất cơ hội trong cạnh tranh với các 

DN ở các nước trong khu vực. 

 Kiến nghị: Bộ Xây dựng xem xét liên thông & cắt giảm các thủ tục để điều chỉnh các 

quy định về cấp phép, cũng như có ý kiến với Chính phủ việc sửa đổi những bất cập, chồng 

chéo kể trên để: 

- Cắt giảm thủ tục điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư khi DN đầu tư mở rộng/ đổi 

mới máy móc thiết bị nhưng không làm thay đổi diện tích đất. 

- Liên thông các thủ tục cấp phép: Giấy phép Xây dựng - PCCC - ĐTM nói trên vào 1 

đầu mối. 

------------------- oOo ----------------- 


