
a   

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 

CỤC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

               

 

 

 

      

ĐIỂM BÁO 

 

              Ngày  30 tháng  01  năm  2019 



Bộ, ngành 
1. Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra tình hình nhập khẩu 
phế liệu 

2. Gỡ vướng thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư 

3. Doanh nghiệp kêu cứu vì chi phí nghìn tỷ, Tổ công tác 
của Thủ tướng vào cuộc 

4. Hồ sơ bệnh án điện tử phải tuân thủ quy định về bảo vệ 
thông tin cá nhân 

5. Nghịch lý “quy định xử lý nước thải”: Giấy phép con 
hành doanh nghiệp? 

6. Cải cách thủ tục hành chính: Những câu hỏi dễ, nhưng 
khó trả lời 

 

Địa phương 
7. Thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 
Quảng Trị 

8. Ngành Xây dựng TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh cải cách thủ 
tục hành chính 

9. Đẩy nhanh tiến độ cấp đổi “sổ đỏ” tại các địa bàn ven đô 

10. Sóc Trăng bãi bỏ 821 thủ tục không cần thiết 

 

 



1. Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra tình hình 
nhập khẩu phế liệu 
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, hiện toàn quốc tính có khoảng 24.000 
container phế liệu đang lưu giữ tại các cảng biển. 

Sáng nay (29/1), Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm trưởng đoàn đã 
kiểm tra tình hình nhập khẩu phế liệu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất 
tại Hải Phòng. 

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, hiện toàn quốc tính có khoảng 24 nghìn 
container phế liệu đang lưu giữ tại các cảng biển, trong đó có gần 10 
nghìn container tồn đọng trên 90 ngày kể từ khi đến cửa khẩu. Riêng tại 
Hải Phòng, có gần 7.000 container phế liệu đang lưu giữ tại cảng, phần 
lớn đều đã đến cửa khẩu trên 90 ngày. 

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng kiểm tra 
tình hình nhập phế liệu. 

Tại buổi làm việc, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 
Chính phủ, Tổ trưởng tổ công tác cho biết: Gần đây, nhiều doanh nghiệp 
phản ánh sự chậm trễ thông quan của các lô hàng phế liệu nhập khẩu, 
trong đó có các yếu tố về thủ tục hành chính, sự phối hợp của các bộ 
chuyên ngành trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường với cơ quan Hải 
quan. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của các 
doanh nghiệp, các nhà máy không có nguyên liệu, công nhân phải nghỉ 



việc, hợp đồng bị hủy trong khi doanh nghiệp phải chịu gánh nặng lớn từ 
thuế, phí lưu kho, lưu bãi, phạt chậm. 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng yêu cầu làm rõ một số vấn đề như hàng không 
thông quan được là do đâu? Nếu là nguyên liệu phục vụ cho sản xuất 
trong nước phải tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, không được gây 
khó khăn, cản trở. 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết: “Các sở TMNT địa phương xuống 
cửa khẩu, xuống cảng, chúng ta kiểm tra bằng mắt thường. Chúng ta 
đưa đón từ nam ra bắc rồi từ bắc vào nam, tốn kém ai chịu, lại dội doanh 
nghiệp, doanh nghiệp phải đưa, phải bố trí ăn ở. Chúng ta thống nhất 
với nhau, vừa đảm bảo quản lý nhà nước về môi trường nhưng phải tạo 
điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp, tháo gỡ và đặc biệt là không 
được sinh ra giấy phép con”. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ Mai Tiến Dũng yêu cầu 
giải trình tại sao số container đang tồn đọng không thông quan được. 
Đưa ra dẫn chứng việc doanh nghiệp Hàn Quốc gửi đơn khiếu nại khi 
hàng hóa từ tháng 6/2018 mà đến 15/01/2019 không thông quan được 
đã gây thiệt hại 4,5 tỷ đồng. 

 

Hiện toàn quốc tính có khoảng 24.000 container phế liệu đang 
lưu giữ tại các cảng biển. 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói: “Lô hàng chậm thông quan, trong khi nhà 
máy sản xuất nhôm không có nguyên liệu, container nhập khẩu về đủ 
quy chuẩn nhưng vẫn không thông quan được. Sau đó, ngày 17/01/2019 
Hải quan thông quan ngay, vậy từ ngày 15/01 đến 17/01 ấy lý do gì 
thông quan được, có hướng dẫn gì từ Tổng cục Hải quan hay không? 



Hay do chúng ta có nhận thức không đúng, không đủ, chúng ta vô cảm. 
Đấy là 1 ví dụ. Chúng ta làm ở đây nhưng là làm Hải quan cả nước. 
Chúng ta phải nhìn thẳng sự thật để giải quyết vấn đề này.” 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cũng nhấn 
mạnh tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là tháo gỡ triệt để, cải cách triệt 
để, không vì lý do bảo đảm môi trường mà tạo ra các rào cản thủ tục 
không cần thiết, gây khó khăn cho doanh nghiệp; đề xuất chỉ có 1 giám 
định độc lập theo hình thức tổ chức giám định xã hội hóa có sự tham gia 
của Hải quan nhằm cung cấp và chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung kiểm 
định, giám định lô hàng. Việc này sẽ được báo cáo tới Thủ tướng tại 
phiên họp Chính phủ; Đề nghị Bộ TNMT xem xét điều chỉnh những nội 
dung liên quan đến thông tư 08-09 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
môi trường đối với phế liệu. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng đề nghị Hải 
quan tích cực tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bằng cách miễn 
tiền chậm, tiền lưu kho hàng hóa…. 

Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng 
cho biết, địa phương sẵn sàng bố trí nguồn lực để xử lý các lô hàng phế 
liệu vô chủ, không bảo đảm yêu cầu môi trường./. 

Theo vov.vn 

 

2. Gỡ vướng thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư 
Sau khoảng 4 năm thực hiện, Luật Đầu tư năm 2014 đã góp phần 
quan trọng tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng minh 
bạch, thuận lợi. Tuy nhiên, quá trình thực hiện luật này trên thực tế 
cũng phát sinh một số vướng mắc, trong đó có vấn đề thẩm quyền, 
thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. 



 

Dự thảo Luật đề xuất bổ sung, làm rõ nguyên tắc, điều kiện áp dụng 
từng hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất. 

Phát sinh vướng mắc 

Theo quy định tại các điều 30, 31, 32 Luật Đầu tư, Quốc hội, Thủ tướng 
Chính phủ, UBND cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với một số 
dự án đầu tư tùy thuộc vào lĩnh vực, địa điểm, quy mô vốn đầu tư, hình 
thức sử dụng đất của dự án. Về bản chất, văn bản quyết định chủ 
trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư chỉ là chấp thuận nguyên 
tắc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về mục tiêu, địa điểm và một 
số điều kiện khác nhau nhằm bảo đảm việc thực hiện dự án phù hợp với 
quy hoạch và làm cơ sở để nhà đầu tư thực hiện các thủ tục triển khai 
dự án như: giao đất, cho thuê đất, cấp phép xây dựng, bảo vệ môi 
trường... Về nguyên tắc, nhà đầu tư phải tự chịu trách nhiệm về hiệu 
quả dự án đầu tư của mình. Do đó, quá trình thực hiện quy định đã phát 
sinh một số vướng mắc, chưa thực sự đảm bảo tính khả thi, gây khó 
khăn cho quá trình thực hiện. 

Đó là, Luật Đầu tư năm 2014 chưa quy định cụ thể về khái niệm, mục 
đích, giá trị pháp lý, phạm vi áp dụng của thủ tục quyết định chủ trương 
đầu tư dẫn đến quan điểm khác nhau về việc thực hiện thủ tục này. 

Hai là, có sự trùng lặp giữa thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo 
quy định của Luật Đầu tư và thủ tục quyết định, chấp thuận đầu tư, cấp 
giấy phép kinh doanh theo quy định của các luật khác. Chẳng hạn như 
trùng lặp với thủ tục quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án 
nhà ở, đô thị theo quy định của pháp luật về nhà ở, đô thị; chồng chéo 



với thủ tục chấp thuận/cấp giấy phép kinh doanh trong lĩnh vực hàng 
không, hàng hải, giáo dục, khoa học công nghệ. 

Bên cạnh đó, việc tích hợp xem xét các nội dung về đánh giá tác động 
môi trường, điều kiện sử dụng đất, công nghệ của dự án đầu tư ngay 
trong quá trình thẩm định chủ trương đầu tư cũng dẫn đến xung đột về 
thẩm quyền, thủ tục xem xét các nội dung này theo quy định tại các luật 
khác nhau và làm kéo dài thời gian thực hiện thủ tục. 

Hơn nữa, có ý kiến cho rằng, phạm vi dự án thuộc diện quyết định chủ 
trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ quy định tại Điều 31 Luật Đầu 
tư quá rộng. Điều này không chỉ dẫn đến xung đột về phạm vi điều chỉnh 
giữa các luật, mà còn tạo ra nhiều vướng mắc, lúng túng trong việc áp 
dụng thủ tục đầu tư phù hợp với từng hình thức đầu tư cũng như nguồn 
vốn sử dụng. 

Luật cũng chưa phân định rõ thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư với 
thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực 
hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tương ứng của Luật Đất 
đai và Luật Đấu thầu; chưa quy định hợp lý về phân cấp thẩm quyền 
quyết định chủ trương đầu tư phù hợp với yêu cầu về cải cách hành 
chính trong hoạt động đầu tư kinh doanh.  

Làm rõ khái niệm, thống nhất hướng tháo gỡ 

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quá trình thực hiện những quy định về thẩm 
quyền, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Luật Đầu tư năm 2014, 
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật 
Doanh nghiệp đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến hoàn thiện 
đề xuất hướng giải quyết. 

Cụ thể, về việc làm rõ khái niệm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư  đề xuất bổ 
sung khái niệm chấp thuận chủ trương đầu tư tại Khoản 15a Điều 3 để 
làm rõ mục đích, bản chất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp 
thuận chủ trương đầu tư dự án, đồng thời, sửa đổi khái niệm tương ứng 
tại các điều khoản có liên quan. Theo đó, chấp thuận chủ trương đầu tư 
là văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đề xuất 
của nhà đầu tư về mục tiêu, địa điểm, tiến độ và các điều kiện khác 
nhằm bảo đảm việc thực hiện dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch, kế 
hoạch phát triển kinh tế, xã hội trong từng thời kỳ và làm cơ sở để nhà 
đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật. 

Dự thảo Luật đề xuất bổ sung Điều 26b để làm rõ nguyên tắc, điều kiện 
áp dụng từng hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng 
đất, gồm: đấu giá quyền sử dụng đất theo pháp luật về đất đai; đấu thầu 



lựa chọn nhà đầu tư theo pháp luật về đấu thầu; chấp thuận chủ trương 
theo Luật Đầu tư. Đồng thời, đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 31 Luật Đầu 
tư theo hướng loại bỏ một số dự án đầu tư thuộc diện phải trình Thủ 
tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định. Đó là: dự 
án có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên; các dự án mà điều 
kiện đầu tư, kinh doanh đã được quy định cụ thể tại điều ước quốc tế và 
pháp luật có liên quan. 

Cũng nhằm hoàn thiện cơ chế phân cấp, Dự thảo Luật đề xuất phân cấp 
cho UBND cấp huyện chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án 
do hộ gia đình, cá nhân thực hiện để thống nhất với thẩm quyền quản lý 
đất đai của UBND cấp huyện theo quy định của Luật Đất đai... 

Theo baodauthau.vn 

 

3. Doanh nghiệp kêu cứu vì chi phí nghìn tỷ, Tổ công 
tác của Thủ tướng vào cuộc 
Trước thực trạng hàng nghìn container phế liệu làm nguyên liệu 
nhập khẩu bị chậm trễ thông quan, gây thiệt hại lớn cho doanh 
nghiệp, Tổ công tác của Thủ tướng đã kiểm tra tại cảng Hải Phòng 
và “truy” trách nhiệm của các cơ quan liên quan. 

 

Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Tại buổi làm việc trong không khí rất “nóng” sáng 29/1 tại Hải Phòng 
trước sự có mặt của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục 



Môi trường, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác cho biết cuộc kiểm tra 
được tiến hành theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng sau khi nhận được 
đơn kêu cứu từ các doanh nghiệp. 

Hành xử vô cảm sẽ ‘bóp chết’ doanh nghiệp 

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, hiện 
có rất nhiều lô hàng phế liệu làm nguyên liệu tuy đảm bảo tiêu chuẩn, 
quy chuẩn về môi trường nhưng đang tồn đọng tại các cảng, ảnh hưởng 
nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp. 

“Nhà máy không có nguyên liệu, công nhân nghỉ việc, giảm công suất, 
hủy các hợp đồng, trong khi nguyên liệu tồn đọng tại cảng, phí lưu kho 
lưu bãi, tiền phạt chậm trả... rất nhiều, gánh nặng rất lớn với doanh 
nghiệp”, Bộ trưởng nêu thực tế và đặt vấn đề, nguyên nhân do đâu và 
giải pháp tháo gỡ là gì? 

Vấn đề thứ nhất, theo các doanh nghiệp, trước thời điểm 29/10/2018, 
nhiều lô hàng phế liệu nhập khẩu không được thông quan vì Hải quan 
cho biết không thể kiểm tra và thông quan khi chưa có quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về môi trường. Thế nhưng sau khi Bộ Tài nguyên và Môi 
trường đã có Thông tư 08, 09 ban hành các quy chuẩn kỹ thuật với phế 
liệu, có hiệu lực từ 29/10/2018, thì nhiều cơ quan Hải quan vẫn không 
thông quan với các lô hàng đã đáp ứng được các quy chuẩn kỹ thuật, 
với lý do chưa có hướng dẫn thống nhất của Tổng cục Hải quan. 

Kiểm tra hiện trường tại cảng Hải Phòng ngay trước buổi làm việc, Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng liên tục đặt các 
câu hỏi với các cơ quan liên quan về nguyên nhân dẫn đến việc chậm 
thông quan các lô hàng trên. Khi được nghe phía Hải quan giải thích là 
hiện chính sách đã thông nhưng nhiều doanh nghiệp lại “mắc” phí lưu 
kho bãi quá lớn sau một thời gian dài ùn tại cảng, Tổ trưởng Tổ công tác 
bày tỏ bức xúc. 

“Có những doanh nghiệp nhập hàng từ tháng 6 năm ngoái, hàng đáp 
ứng tiêu chuẩn nhưng không được thông quan là do cái gì? Đến nay chi 
phí lưu kho bãi 40-50 USD/ngày, thiệt hại cả tỷ đồng. Bán cả lô hàng đi 
cũng không đủ trả phí lưu kho bãi, nếu là tôi, tôi cũng bỏ hàng”, Tổ 
trưởng Tổ công tác nói thẳng với đại diện các cơ quan làm thủ tục. Theo 
ông, cách làm việc không hết trách nhiệm, vô cảm sẽ khiến “bóp chết” 
doanh nghiệp vì gánh nặng chi phí. 
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Vấn đề thứ hai cần giải quyết là trình tự, thủ tục kiểm tra chuyên ngành 
với các lô hàng phế liệu. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 
Mai Tiến Dũng cho biết các doanh nghiệp rất phàn nàn về quy định của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

“Đã có đơn vị giám định độc lập rồi nhưng vẫn phải có sự tham gia của 
cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường. Việc này có cần thiết không, cần 
xem xét kỹ? Mở container ra, kiểm tra bằng mắt thường, mà doanh 
nghiệp phải bố trí ăn ngủ, đưa đón, đi từ Nam ra Bắc, kinh phí ở đâu 
ra?”, Bộ trưởng nêu thực tế. 

Đại diện Hiệp hội Giấy cho biết các doanh nghiệp thuộc ngành này chịu 
tới hàng nghìn tỷ đồng cho chi phí lưu kho lưu bãi thời gian qua. “Doanh 
nghiệp đã khóc quá nhiều trong những tháng qua”, ông nói. 

Tại cuộc làm việc, nhiều vấn đề bất cập được  thừa nhận song cuộc làm 
việc ở nhiều thời điểm cũng trở nên khá gay gắt và căng thẳng khi phía 
cơ quan quản lý môi trường và cơ quan Hải quan tranh cãi về trách 
nhiệm các bên. 

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân thừa nhận tình 
trạng tồn đọng tại các cảng có phần có lỗi của ngành Tài nguyên và Môi 
trường, khi các đoàn kiểm tra phế liệu “quá cồng kềnh”, phương pháp 
kiểm tra trên thực tế cũng có vấn đề. Tuy nhiên, ông Nhân cũng cho 
rằng, phía Hải quan cũng phải chịu trách nhiệm. 



Ở chiều ngược lại, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn 
Cẩn cho rằng cơ quan này đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp và “không 
bao biện”. Ông cũng cho rằng việc nhập khẩu phế liệu đang qua nhiều 
lần cấp phép và các Sở Tài nguyên và Môi trường khó có thể đủ người 
để kiểm tra các container phế liệu nhập khẩu, nên dẫn đến tình trạng 
một lô hàng chờ đến 10 ngày, thậm chí 30 ngày. 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức thì cho 
biết, các Sở hiện đã nỗ lực bố trí đủ nhân lực cho việc kiểm tra và công 
việc hiện đã thông thoáng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng không 
đồng tình với ý kiến này và dẫn thực tế, các địa phương làm thủ tục 
thông thoáng là do không thực hiện quy định trên. “Đã có tổ chức giám 
định chịu trách nhiệm trước pháp luật, vậy tại sao lại còn phải chờ giấy 
của Sở, giấy đó có ý nghĩa gì?”, ông tiếp tục đặt câu hỏi. 

Tháo gỡ ngay để doanh nghiệp yên tâm ăn Tết 

Sau khi lắng nghe các ý kiến các cơ quan, chuyên gia, cộng đồng doanh 
nghiệp, kết luận buổi kiểm tra, Tổ trưởng Tổ công tác đánh giá các cơ 
quan đã thể hiện thái độ nghiêm túc trong giải trình các vấn đề. 

Thời gian qua, ngành Hải quan và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã 
nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về tăng cường quản lý 
nhập khẩu phế liệu theo tinh thần bảo đảm các yêu cầu về môi trường. 
Việc Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành các Thông tư 08, 09 về quy 
chuẩn kỹ thuật phế liệu nhập khẩu cũng theo tinh thần này. 

Tuy nhiên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng 
cũng nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là tháo gỡ triệt để, cải 
cách triệt để, không vì lý do bảo đảm môi trường mà tạo ra các rào cản, 
thủ tục không cần thiết, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Phía Tổng cục 
Hải quan cũng đã có nhiều nỗ lực tháo gỡ, thông quan cho doanh 
nghiệp sau khi có ý kiến chỉ đạo mới đây của Thủ tướng. 
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Để tháo gỡ các điểm còn vướng mắc, Tổ trưởng Tổ công tác cho biết sẽ 
thống nhất với các cơ quan, báo cáo Thủ tướng hướng xử lý. Tinh thần 
là ngay sau Tết, doanh nghiệp sẽ có nguyên liệu sản xuất. 

Theo đó, Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan làm thủ tục với các lô 
hàng phế liệu theo hướng, doanh nghiệp mở tờ khai ở thời điểm nào thì 
áp dụng theo chính sách ở thời điểm đó. Các lô hàng về cảng bất kỳ thời 
điiểm nào, kể cả trước khi các Thông tư 08, 09 có hiệu lực, nếu đáp ứng 
quy chuẩn sẽ được thông quan. Ai làm sai sẽ bị xử lý. 

Cùng với đó, thống nhất không cần giấy xác nhận của Sở Tài nguyên và 
Môi trường như hiện nay. Như vậy, chỉ cần giám định chất lượng của 
đơn vị độc lập do Bộ chỉ định, đơn vị này sẽ cùng hải quan kiểm tra, 
không cần sự tham gia của cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nữa. 
“Giấy xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường thêm một thủ tục 
nhưng không có ý nghĩa quản lý”, Tổ trưởng Tổ công tác nhấn mạnh.  

Trong thời gian tới, Văn phòng Chính phủ và Tổ công tác sẽ báo cáo 
Chính phủ, Thủ tướng sửa đổi 4 nghị định có liên quan để Bộ Tài 
nguyên và Môi trường sửa quy định thuộc thẩm quyền. Trong thời gian 
chưa kịp sửa các văn bản, Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác sẽ kiến 
nghị đưa nội dung này vào Nghị quyết phiên họp Chính phủ gần nhất để 
tháo gỡ vướng mắc ngay cho doanh nghiệp. Tinh thần là không để 



doanh nghiệp đón Tết trong lo âu và ra Tết có ngay nguyên liệu sản 
xuất. 

Về chi phí của các lô hàng, Tổ trưởng Tổ công tác đề nghị Tổng cục Hải 
quan làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh cảng, Bộ Giao thông 
vận tải làm việc với các hãng tàu để đề nghị xem xét miễn, giảm chi phí 
lưu kho bãi, phí container cho các chủ hàng. 

Kết luận của Tổ trưởng Tổ công tác nhận được những tràng pháo tay 
liên tục của doanh nghiệp. Phát biểu khi kết thúc cuộc họp, đại diện các 
doanh nghiệp đều đánh giá rất cao buổi làm việc và cho rằng việc giải 
quyết các vướng mắc này là “món quà vô giá” với họ. 

Cũng theo Tổ trưởng Tổ công tác, việc kiểm tra ở cảng Hải Phòng nhằm 
tháo gỡ cho tình trạng chung trên cả nước hiện nay, nhiều nơi như ở 
cảng Cát Lái tình trạng tồn đọng còn nghiêm trọng hơn ở Hải Phòng. 
“Nhìn thẳng vào sự thật, nếu sai thì phải xin lỗi doanh nghiệp”, Bộ 
trưởng nói. 

Tổ trưởng Tổ công tác nhắc lại tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là năm 
2019 phải bứt phá, hiệu quả hơn, cải cách hơn, thực chất hơn năm 
2018, cắt bỏ tất cả những gì là rào cản, giấy phép con, tạo chi phí không 
cần thiết cho doanh nghiệp. 

 

Ảnh: VGP/Nhật Bắc 



* Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn 
Tùng cho biết, địa phương sẵn sàng bố trí nguồn lực để xử lý các lô 
hàng phế liệu vô chủ, không bảo đảm yêu cầu môi trường. 

Lãnh đạo cảng Hải Phòng cũng cho biết nếu các lô hàng phế liệu nếu 
đáp ứng yêu cầu thông quan, cảng sẵn sàng miễn phí lưu kho bãi để 
giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp./. 

Theo baochinhphu.vn 

 

4. Hồ sơ bệnh án điện tử phải tuân thủ quy định về 
bảo vệ thông tin cá nhân 
Theo Thông tư mới của Bộ Y tế quy định hồ sơ bệnh án điện tử sẽ 
có hiệu lực từ ngày 1/3 tới, hồ sơ bệnh án điện tử phải tuân thủ 
việc bảo vệ thông tin cá nhân theo quy định tại Mục 2, Chương II 
của Luật An toàn thông tin mạng. 

 

Theo Thông tư 46 của Bộ Y tế, giai đoạn 2019 - 2023, các cơ sở khám, 
chữa bệnh hạng I trở lên chủ động nâng cấp hệ thống thông tin tại cơ sở 

để triển khai hồ sơ bệnh án điện tử 

Thông tư 46 của Bộ Y tế quy định về việc lập, sử dụng và quản lý hồ sơ 
bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy 



phép hoạt động  theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, sẽ 
chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2019. 

Thông tư quy định rõ, hồ sơ bệnh án điện tử được lập, cập nhật, hiển thị, 
ký số, lưu trữ bằng phương tiện điện tử đáp ứng các quy định của 
Thông tư này thì có giá trị pháp lý như hồ sơ bệnh án giấy quy định tại 
Điều 59 Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Cũng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, mỗi người bệnh chỉ có một mã số 
quản lý, lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử tại một cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh. Hồ sơ bệnh án điện tử phải đáp ứng các yêu cầu: ghi nhận toàn 
bộ nội dung thông tin như hồ sơ bệnh án giấy; phải có chữ ký số của 
người chịu trách nhiệm nội dung thông tin được nhập vào hồ sơ bệnh án 
điện tử; tuân thủ việc bảo vệ thông tin cá nhân theo quy định tại Mục 2, 
Chương II Luật An toàn thông tin mạng. 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép sử dụng, lưu trữ hồ sơ bệnh 
án điện tử thay cho hồ sơ bệnh án giấy khi đáp ứng các quy định tại 
Thông tư 46. 

Bên cạnh đó, tại Thông tư mới về hồ sơ bệnh án điện tử, Bộ Y tế cũng 
hướng dẫn cụ thể về quản lý hồ sơ bệnh án điện tử: các loại và nội dung 
của hồ sơ bệnh án điện tử; lập, cập nhật hồ sơ bệnh án điện tử; lưu trữ hồ 
sơ bệnh án điện tử; sử dụng và khai thác hồ sơ bệnh án điện tử; phần mềm 
hồ sơ bệnh án điện tử; thông tin định danh người bệnh trong hồ sơ bệnh án 
điện tử; bảo mật và tính riêng tư của hồ sơ bệnh án điện tử. 

Trong đó, về bảo mật và tính riêng tư của hồ sơ bệnh án điện tử, Thông tư 
46 quy định, việc truy cập, chia sẻ thông tin trong hồ sơ bệnh án điện tử cho 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân được thực hiện theo quy định tại Điều 7 
Thông tư này và các quy định liên quan khác của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được yêu cầu phải có biện pháp kiểm 
soát truy cập của người dùng gồm xác thức người dùng, phân quyền 
người dùng theo từng vai trò công việc, thiết lập khoảng thời gian giới 
thiệu cho phép người dùng truy cập vào phần mềm; bảo vệ, ngăn chặn 
việc truy cập trái phép vào hồ sơ bệnh án điện tử; phương án hoặc quy 
trình phục hồi dữ liệu trong trường hợp có sự cố; phương án phòng 
ngừa, phát hiện, ngăn chặn và loại bỏ phần mềm độc hại. 

Việc liên thông, trao đổi dữ liệu hồ sơ bệnh án điện tử giữa các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh phải được mã hóa trong quá trình trao đổi. 
Thông tin khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh cũng phải được mã 
hóa theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế. 



Phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử có khả năng ghi vết tất cả các giao 
dịch, tương tác của người dùng trên phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử 
gồm ngày, thời gian khi xem, nhập mới, chỉnh sửa, hủy, khôi phục dữ 
liệu, thông tin trong hồ sơ bệnh án điện tử. 

Về lộ trình triển khai bệnh án điện tử, Thông tư 46 nêu, giai đoạn 2019 - 
2023, các cơ sở khám, chữa bệnh hạng I trở lên chủ động nâng cấp hệ 
thống CNTT tại cơ sở để triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo quy định 
tại Thông tư này; các cơ sở khám, chữa bệnh khác căn cứ vào nhu cầu, 
năng lực thực tế để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc triển khai 
hồ sơ bệnh án điện tử và triển khai hồ sơ bệnh án điện tử khi đáp ứng 
các yêu cầu quy định tại Thông tư này. 

Giai đoạn 2024 – 2028, tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn 
quốc phải triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Trường hợp cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Bộ ngành khác chưa triển khai 
được hồ sơ bệnh án điện tử thì phải có văn bản báo cáo Bộ Y tế; các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa triển khai được hồ sơ bệnh 
án điện tử phải có văn bản báo cáo Sở Y tế.Văn bản báo cáo của cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh phải nêu rõ lý do, lộ trình triển khai hồ sơ bệnh 
án điện tử nhưng phải hoàn thành trước ngày 31/12/2030. 

Bộ Y tế giao Cục CNTT chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa 
bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền và Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em 
chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện Thông tư quy 
định hồ sơ bệnh án điện tử trên phạm vi toàn quốc; đồng thời công bố 
các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc lưu trữ hồ sơ bệnh án 
điện tử thay cho lưu trữ hồ sơ bệnh án giấy; lưu trữ và truyền tải hình 
ảnh thay cho việc in phim và lưu trữ thông tin xét nghiệm thay cho việc 
in  giấy trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế và trang thông tin điện tử của 
Cục CNTT tại địa chi: http://ehealth.gov.vn. 

Theo số liệu của Văn phòng Chính phủ, tính đến giữa năm ngoái, Bộ Y 
tế đã đưa vào vận hành hệ thống bệnh án điện tử tại 3 bệnh viện Trung 
ương gồm Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, Bệnh viện Phụ sản 
Trung ương, Bệnh viên Nhi Trung ương và 1 bệnh viện tuyến tỉnh là 
Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. 

Theo ictnews.vn 

 



5. Nghịch lý “quy định xử lý nước thải”: Giấy phép 
con hành doanh nghiệp? 
Những quy định khó hiểu của một số địa phương đang dồn doanh 
nghiệp tới bước đường cùng, và nhẹ thì ở mức tạm dừng sản xuất, 
lớn hơn là đóng cửa, phá sản… 

Câu chuyện 12 doanh nghiệp chế biến cao su trên địa bàn tỉnh Bình 
Phước, đồng loạt làm đơn gửi cho các cơ quan ban ngành tỉnh Bình 
Phước, Hiệp hội cao su Việt Nam, Hiệp hội DNNVV… “Đề nghị xem xét 
chấp thuận cho các doanh nghiệp được xả nước thải chế biến mủ cao 
su thiên nhiên theo đúng quy chuẩn Việt Nam (QCVN), đang hết sức 
nực cười và khó hiểu, trong khi theo quy định các doanh nghiệp này hiển 
nhiên được áp dụng”. 

 

Doanh nghiệp phải đầu tư hàng chục tỉ đồng cho hệ thống nước thải để 
đạt chuẩn quốc gia nhưng không được áp dụng. 

Nghị quyết... làm khó? 

Theo phản ánh của các doanh nghiệp cao su trên địa bàn tỉnh Bình 
Phước trình bày: Theo quy chuẩn nước thải - QCVN 01-MT : 
2015/BTNMT, ngày 31/12/2015, của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy 
định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên 
nhiên thì nước thải sơ chế cao su không áp dụng cho nước sinh hoạt sẽ 



áp dụng cho cột B (quy định này doanh nghiệp hiển nhiên được áp 
dụng). 

Tuy nhiên, theo Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/03/2017 của Tỉnh ủy 
Bình Phước lại quy định: “Đến hết 2017, 100% các cơ sở chế biến cao 
su phải có hệ thống xử lý nước thải đảm bảo cột A (nước dùng cho sinh 
hoạt). Và tại công văn số 1495/STNMT-VP, ngày 07/07/2017 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước đã gia hạn thời gian hoàn thành 
việc nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải đạt cột A của các nhà 
máy chế biến cao su đến hết năm 2018. 

Trước những quy định, điều kiện khắt khe của địa phương, các doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã cố gắng hết sức nhưng cũng 
không thể đạt chuẩn 100% theo cột A (nước sinh hoạt). Do đó, ngày 
20/11/2018, đại diện lãnh đạo các nhà máy đã phải tổ chức cuộc họp để 
lấy ý kiến chung và thống nhất làm văn bản xin các cấp chính quyền địa 
phương cho các doanh nghiệp được áp dụng xả thải theo chuẩn quốc 
gia (QCVN 01-MT: 2015/BTNMT), tuy nhiên, vấn đề này cho tới nay vẫn 
chưa được lãnh đạo địa phương quan tâm giải quyết. 

Doanh nghiệp tạm dừng sản xuất hoặc phá sản? 

Theo ông Phạm Hùng Sơn, đại diện doanh nghiệp cao su Thuận Lợi, 
cho biết: Việc địa phương đưa ra Nghị quyết để bắt buộc các doanh 
nghiệp phải thực hiện, trong khi quy chuẩn của Việt Nam thì doanh 
nghiệp hiển nhiên được áp dụng thì chẳng khác nào đây là “giấy phép 
con…hành doanh nghiệp” - ông Sơn bức xúc. 

Tương tự, ông Nguyễn Văn Thoa, đại diện doanh nghiệp Lâm Sao, cho 
hay: Theo quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01 – MT: 
2015/BTNMT, thì các thông số như: pH, BOD5, COD, tổng chất thải rắn 
TSS, tổng Nitơ, Amoni (NH4) trong bảng tính giá trị tối đa cho phép các 
thông số ô nhiễm trong nước thải sơ chế cao su thiên nhiên thì doanh 
nghiệp hoàn toàn có thể sả thải ra môi trường. Và ở cột B trong bảng 
này đã thể hiện là các thông số được phép xả thải ra nguồn nước không 
dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng có thể sử dụng mục đích 
cho tưới tiêu (cây cối, hoa màu…). 

Tuy nhiên, Bình Phước lại yêu cầu các doanh nghiệp trong ngành chế 
biến mủ cao su phải xử lý nước thải đạt loại A (nước sinh hoạt), trong 
khi tiêu chuẩn quốc gia chỉ yêu cầu đạt loại B là hết sức bất cập. Và với 
quy định khắt khe của địa phương như trên đang dồn doanh nghiệp vào 
bước đường cùng, và nhẹ thì cũng tạm dừng sản xuất, nặng hơn thì 
cũng đóng cửa, phá sản. 



“Trước những quy định trên, nhiều doanh nghiệp trong ngành công 
nghiệp chế biến mủ cao su bị xử phạt, thậm chí bị yêu cầu đóng cửa nhà 
máy vì không đạt tiêu chuẩn của địa phương là vấn đề hết sức đau lòng” 
– ông Thoa chia sẻ. 

Theo enternews.vn 

 

6. Cải cách thủ tục hành chính: Những câu hỏi dễ, 
nhưng khó trả lời 
Ghi nhận những cải thiện đáng kể về thủ tục hành chính, nhưng 
doanh nghiệp vẫn tiếp tục đặt câu hỏi về những thủ tục bất hợp lý 
gửi tới các cơ quan hành chính. 

 

Có cần phức tạp đến thế? 

Điểm lại các văn bản quy định các thủ tục hành chính được ban hành 
ngay trong năm 2018, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế (Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI) đã đặt câu hỏi rằng, liệu 
có cần phải phức tạp đến thế. 

 

Thủ tục đăng ký kinh doanh gas được cho là còn nhiều bất cập. 



Đây không chỉ câu hỏi của riêng ông Tuấn, mà là của hơn 10.000 doanh 
nghiệptham gia khảo sát về dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2018 
do VCCI thực hiện vào cuối năm 2018, với các văn bản quy phạm pháp 
luật có hiệu lực và được ban hành trong năm 2018. 

Để lý giải cho câu hỏi này, ông Tuấn đã nhắc đến trình tự, thủ tục rút tiền 
ký quỹ trong hoạt động bán hàng đa cấp quy định tại Nghị định 
40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa 
cấp. 

Nghị định này cho phép doanh nghiệp bán hàng đa cấp được phép rút 
tiền ký quỹ tại ngân hàng trong một số trường hợp chấm dứt hoạt động 
bán hàng đa cấp, đã hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định hoặc doanh 
nghiệp đã thực hiện ký quỹ tại một ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng 
khác. 

Nhưng để rút được tiền ký quỹ, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục để 
có được sự chấp thuận của Bộ Công thương cho phép rút khoản tiền ký 
quỹ và nộp bản chấp thuận này cho ngân hàng. Sau đó, khi tới bước rút 
tiền tại ngân hàng đã ký quỹ, doanh nghiệp phải cung cấp cho ngân 
hàng bản chính văn bản chấp thuận của Bộ Công thương, đồng thời, 
ngân hàng nơi doanh nghiệp ký quỹ có trách nhiệm xác nhận với Bộ 
Công thương bằng văn bản trước khi cho phép doanh nghiệp rút tiền ký 
quỹ. 

Trong thủ tục này, ngân hàng đã có văn bản chấp thuận của Bộ Công 
thương, nhưng trước khi cho phép doanh nghiệp rút tiền ký quỹ, ngân 
hàng vẫn phải quay trở lại xin xác nhận của Bộ Công thương. Như vậy, 
Bộ Công thương đã phải xác nhận 2 lần cho việc rút tiền ký quỹ. 

“Mặc dù việc rút tiền ký quỹ ảnh hưởng tới quyền và lợi ích của nhiều 
chủ thể và cần phải kiểm soát chặt, nhưng sự trùng lặp và phức tạp 
trong quy trình thủ tục rút tiền ký quỹ này là chưa hợp lý, khiến quyền lợi 
hợp pháp của doanh nghiệp bị ảnh hưởng đáng kể”, ông Tuấn bình luận. 

Biết thực hiện thế nào? 

Mặc dù khó khăn trong thực hiện thủ tục, song các doanh nghiệp trên 
còn… “biết đường để đi” và vẫn còn quá may mắn so với những trường 
hợp không có quy định nào về trình tự thực hiện. 

“Một số thủ tục hành chính được nêu trong các văn bản mà không có 
quy định nào về trình tự thực hiện, tức là thiếu hoàn toàn các yếu tố cấu 
thành cần phải có của một thủ tục hành chính. Khi gặp các dạng quy 



định này, doanh nghiệp không tài nào biết được cách thức thực hiện thủ 
tục”, ông Tuấn phân tích khi nhìn lại dòng chảy pháp luật năm 2018. 

Đơn cử, thủ tục hành chính trong trường hợp ngoại lệ khi cải tạo, nâng 
cấp công trình vi phạm phạm vi bảo vệ đường sắt tại Nghị định 
56/2018/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt. 
Điều 9 của nghị định này quy định: “Khi cải tạo, nâng cấp công trình vi 
phạm phạm vi bảo vệ đường sắt, chủ đầu tư dự ánphải có giải pháp kỹ 
thuật để không làm ảnh hưởng đến sự ổn định, tuổi thọ và bảo đảm an 
toàn cho công trình đường sắt và phải được cấp có thẩm quyền chấp 
thuận trước khi thực hiện”. 

Nhưng vấn đề là, làm thế nào để có được sự chấp thuận này thì Nghị 
định 56/2018/NĐ-CP không quy định, cũng không dẫn chiếu tới văn bản 
nào có quy định về vấn đề này. 

Những quy định kiểu không biết làm thế nào cho đúng như vậy lâu nay 
vẫn bị coi là tạo dư địa rất lớn cho tình trạng nhũng nhiễu từ các cán bộ 
thực thi. 

Vấn đề khác là tình trạng  thiếu quy định về thời hạn thực hiện cho các 
bước thủ tục. Chẳng hạn, trong trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ 
điều kiện kinh doanh khí quy định tại Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh 
doanh khí, thương nhân đáp ứng các điều kiện phải gửi một bộ hồ sơ 
đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp thương nhân chưa 
đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ có văn bản yêu 
cầu bổ sung. Nhưng, Nghị định 87/2018/NĐ-CP không có quy định về 
thời hạn mà cơ quan nhà nước xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. 
Điều này có thể khiến thủ tục cấp phép bị kéo dài, nhưng doanh nghiệp 
cũng không dễ dàng có ý kiến góp ý. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp than 
phiền, chính khoảng thời gian này, họ bị hành nhiều hơn, bị yêu cầu bổ 
sung, chỉnh sửa hồ sơ… 

Điều đáng nói là, những vấn đề tưởng như nhỏ, dễ giải quyết này lại 
đang tạo cản trở lớn đối với con đường cải cách môi trường kinh doanh 
của Việt Nam. 

Một quy định về thủ tục hành chính thông thường sẽ bao gồm quy định 
về các khoảng thời gian tối đa cho từng bước thực hiện thủ tục, từ thời 
điểm nộp hồ sơ đến xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, thẩm định hồ sơ và 
cuối cùng là trả lời. Việc quy định rõ các thời hạn này sẽ giúp các đối 
tượng thực hiện thủ tục nhận biết được thời gian cũng như giám sát việc 
thực thi của các cán bộ nhà nước. 



Do tính tuần tự về thời gian, chỉ cần một khoảng thời gian nào đó không 
được quy định trong chuỗi này có thể dẫn tới việc kéo dài, trì hoãn toàn 
bộ thủ tục. 

Tuy nhiên, theo khảo sát của VCCI, khá nhiều thủ tục ban hành năm 
2018 lại không thực sự đầy đủ các thời hạn trên, thường xuyên nhất là 
thiếu khoảng thời gian xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. Đây là một khoảng 
thời gian tuy nhỏ, nhưng lại rất quan trọng, bởi thời gian thẩm định hồ sơ 
và ra quyết định đều dựa vào thời điểm “nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp 
lệ”, chứ không phải là thời điểm “nhận hồ sơ”. 

Theo baodautu.vn 

 

7. Thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công 
tỉnh Quảng Trị 
UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 234/QĐ-UBND về 
việc thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị. 

Theo nội dung quyết định, Trung tâm là đơn vị hành chính đặc thù thuộc 
Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị có chức năng, nhiệm vụ là cơ quan 
đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
cho các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan 
chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh và các đơn vị của trung ương 
theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh. Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể 
của Trung tâm do Chánh Văn phòng UBND tỉnh quy định theo quy định 
tại Điều 8, Nghị định số 61/2018/NĐ - CP của Chính phủ; Thông tư số 
01/2018/TT - VPCP của Văn phòng Chính phủ và các quy định khác của 
pháp luật có liên quan, phù hợp với thực tế của tỉnh… 

Giám đốc Trung tâm  phục vụ hành chính công là 1 lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh này hoặc tương đương và không quá 2 Phó Giám đốc. Các 
bộ phận chuyên môn nghiệp vụ gồm: Tổ hành chính - tổng hợp, Tổ hỗ 
trợ - giám sát, Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Trụ sở Trung tâm đặt 
tại TP.Đông Hà, Quảng Trị. 

Việc thành lập Trung tâm là một nỗ lực của tỉnh Quảng Trị nhằm tiếp tục 
cụ thể hóa mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, 
nhiệm kỳ 2015 - 2020 về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi 
trường đầu tư và sản xuất, kinh doanh để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu 
cầu của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. 

Theo baodautu.vn 



8. Ngành Xây dựng TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh cải 
cách thủ tục hành chính 

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết nhiệm vụ 2018, triển khai kế hoạch 
2019 Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2018, Sở 
Xây dựng đã giải quyết 11.617/13.148 hồ sơ hành chính, trong đó: 
124 hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư, 
chấp thuận đầu tư, mời gọi đầu tư các dự án phát triển đô thị; 25 hồ 
sơ chuyển nhượng dự án; 77 hồ sơ xác nhận đủ điều kiện để huy 
động vốn sản phẩm hình thành trong tương lai; 258 hồ sơ thẩm 
định, phê duyệt dự án; 387 hồ sơ đấu thầu, thẩm định thiết kế kỹ 
thuật, thẩm định thiết kế dự toán, thẩm định giá nhà ở xã hội, cấp 
giấy phép thầu nhà thầu nước ngoài… 

 

Ông Hoàng Hải – Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Xây dựng phát biểu 
tại Hội nghị tổng kết công tác 2018 của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh. 

Đồng thời năm qua thành phố cũng phát triển tăng thêm 11,52 triệu m² 
sàn nhà ở, nâng tổng diện tích nhà ở trên địa bàn lên 173,77 triệu m², 
diện tích nhà ở bình quân là 19,75m²/người. Trong đó, thành phố đã 
hoàn thành 8 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích đất 9,6ha, 3.728 căn 
hộ, tổng diện tích sàn xây dựng 314.160m2; đã khởi công 5 dự án, với 
quy mô 5.865 căn hộ. 

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng thẩm định, trình UBND thành phố 124 dự 
án nhà ở thương mại với tổng diện tích sàn xây dựng trên 5.420.000m². 



Trong năm 2019, Sở Xây dựng thành phố phấn đấu phát triển thêm 8 
triệu m² sàn xây dựng nhà ở, nâng tổng diện tích sàn nhà ở trên địa bàn 
thành phố là 178,25 triệu m² và diện tích nhà ở bình quân đầu người vào 
cuối năm 2019 lên 19,81m²/người. 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Hải – Cục trưởng Cục Công tác phía 
Nam, Bộ Xây dựng cho biết:“Công tác cải cách thủ tục hành chính được 
của TP Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh, thực hiện tốt việc thí điểm 
cơ chế một cửa liên thông điện tử trong việc thực hiện cùng lúc các thủ 
tục: thẩm định thiết kế cơ sở - thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở và 
cấp Giấy phép xây dựng; cơ bản rút ngắn thời gian thực hiện các nhóm 
thủ tục nêu trên còn 42 ngày so với ngày theo quy định”. 

Trong năm Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã giải quyết gần 5.600 hồ sơ 
cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các tổ chức, cá nhân; 
con số này chiếm trên 47% tổng số hồ sơ được thực hiện của các Sở 
Xây dựng tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. 

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng đã chủ động tham mưu đề xuất triển 
khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện có hiệu quả Chương trình, Kế 
hoạch phát triển nhà ở TP Hồ Chí Minh cùng với Chương trình đột phá 
“Chỉnh trang và phát triển đô thị”. 

Tuy nhiên để làm tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực 
xây dựng, ông Hoàng Hải đề nghị Sở Xây dựng tăng cường, đẩy mạnh 
hơn nữa công tác chỉnh trang nâng cấp, phát triển đô thị theo đề án Phát 
triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017-
2020; định hướng phát triển đô thị thông minh, đô thị bền vững - tăng 
trưởng xanh; Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy 
mạnh các biện pháp phối hợp thực hiện giữa các Sở,ngành, đơn vị có 
liên quan nhằm rút ngắn hơn nữa thời gian giải quyết thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động xây dựng;Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, 
kiểm soát chất lượng công trình xây dựng, nhất là các dự án sử dụng 
vốn Nhà nước... 



 

Hội nghị tổng kết công tác 2018 của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh 

Trên cơ sở nhiệm vụ 2018, Sở Xây dựng đề ra kế hoạch 2019 với các 
mục tiêu nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về xây 
dựng, đặc biệt tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của các Dự án đầu tư 
xây dựng nhà ở thương mại; công tác quản lý trật tự xây dựng; công tác 
quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố; Đảm bảo thực 
hiện vai trò cơ quan Thường trực thực hiện 2 Chương trình đột phá 
“Chỉnh trang và phát triển đô thị” và “Giảm ngập nước”. 

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh là tiếp 
tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy vàKế 
hoạch của UBND TP Hồ Chí Minh thực hiện Chương trình đột phá 
“Chỉnh trang và phát triển đô thị” và Chương trình “Giảm ngập nước”, 
giai đoạn 2016 – 2020; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo 
hướng công khai, minh bạch và kiểm soát công việc theo quy trình, với 
yêu cầu “Không trễ hạn, không sai sót, không tiêu cực”; lấy sự hài lòng 
của công dân, doanh nghiệp và tổ chức làm thước đo cho hiệu quả công 
việc;Tổ chức triển khai thực hiện Đề án thí điểm thành lập Đội quản lý 
trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND quận, huyện quản lý;Nâng cao nâng 
lực quản lý nhà ở chung cư, có giải pháp đồng bộ, phù hợp, góp phần 
lành mạnh hóa các quan hệ trong quản lý, vận hành nhà chung cư, hạn 
chế phát sinh tranh chấp phức tạp. 

Theo baoxaydung.com.vn 

 

9. Đẩy nhanh tiến độ cấp đổi “sổ đỏ” tại các địa bàn 
ven đô 



Đã sáp nhập về thành phố Vinh được hơn chục năm, nhưng đến 
nay, việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất ở 
các xã (vốn thuộc Nghi Lộc và Hưng Nguyên) sau sáp nhập vẫn 
chậm, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.  

Tiến độ chậm 

Bốn khối Châu Hưng, Yên Cư, khối 1, khối 2 thuộc xã Hưng Thịnh 
(Hưng Nguyên) được sáp nhập vào thành phố Vinh theo Nghị định số 
45/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Thủ tướng  Chính phủ. Tuy nhiên, 
do khó khăn về kinh phí đến cuối năm 2016 mới hoàn thành được việc 
đo đạc và phê duyệt bản đồ địa chính. Tổng số hộ cần cấp đổi Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất của cả 4 khối này là 1.256 hồ sơ, tuy 
nhiên, số GCNQSD đất đã được cấp chỉ mới được 315 hồ sơ. 

Bí thư chi bộ và khối trưởng khối Châu Hưng ( Phường Vinh Tân) trao 
đổi về tình hình cấp đổi GCNQSD đất trên địa bàn khối.  

Tại khối Châu Hưng đến nay đã kê khai được 300/350 hồ sơ. Ngoài kê 
khai nộp theo kế hoạch của xã thì có 45 hộ tự đi làm thủ tục và nộp hồ 
sơ trực tiếp. Theo ông Trần Anh Đức - Khối trưởng khối Châu Hưng, 
hiện vẫn còn 27 hộ dọc nhà văn hóa khối vì ngày xưa đo đạc theo kiểu 
thủ công nên số diện tích đất thực tế sử dụng và diện tích trong bìa có 
sự chênh nhau. Ngoài ra còn có 5 hộ ở vùng Bàu Hói Lác liên quan đến 



việc bán đất, giao đất không đúng quy trình, thủ tục ngày xưa, nay đã có 
chủ trương tạo điều kiện cho người dân làm bìa nhưng nhiều người vẫn 
chưa được làm. 

 “Việc chậm cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ảnh hưởng 
trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Như việc đi vay vốn ngân hàng 
để kinh doanh rất khó khăn, vì là công dân của thành phố nhưng bìa đất 
lại thuộc huyện Hưng Nguyên nên không được vay, ngoài ra còn những 
khó khăn trong vấn đề tách hộ, tách bìa, chuyển nhượng. Một số hộ đã 
hoàn thành các khoản lệ phí liên quan và hoàn tất hồ sơ  đã gần 1 năm 
nhưng vẫn chưa có bìa ”, ông Đức cho hay. 

Đó cũng là tình trạng chung của một số hộ thuộc 5 xã Hưng Chính 
(trước thuộc huyện gồm Hưng Nguyên), Nghi Liên, Nghi Kim, Nghi Ân, 
Nghi Đức (trước thuộc huyện Nghi Lộc) sau sáp nhập vào thành phố vẫn 
mòn mỏi chờ thực hiện cấp đổi GCNQSD đất. 

Tính đến thời điểm hiện nay, tổng số hồ sơ của các đơn vị sáp nhập đã 
kê khai là 16.025 hồ sơ, trong đó đã cấp được 10.375 GCN đất ở và 
3.953 GCN đất nông nghiệp), đạt 65,1% số hồ sơ kê khai. Số hồ sơ 
đang ở cấp xã: 5.535 (đất ở: 4.002, đất NN: 1533), hồ sơ đang ở  Văn 
phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Sở TN&MT, Cục Thuế là 183 bộ. 

Nhiều vướng mắc 

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 
phường Vinh Tân có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới việc chậm tiến độ 
trong cấp đổi GCNQSD đất ở các khối sáp nhập nhưng khó nhất vẫn là 
việc xác định nguồn gốc đất của các hộ gia đình. Tại bản đồ đo đạc năm 
2016, số diện tích của các hộ gia đình tăng lên quá lớn so với bản đồ 
CT99 và giấy CNQSD đất do UBND huyện Hưng Nguyên đã cấp trước 
đây, trong khi hồ sơ đất đai bàn giao không đầy đủ. Mặt khác, một số 
trường hợp giấy chứng nhận do UBND huyện Hưng Nguyên trước đây 
bị sai lệch nội dung, thông tin người sử dụng, họ, tên đệm, sai thông tin 
thửa, tờ có sửa chữa, tẩy xóa nên việc xử lý hồ sơ gặp nhiều khó khăn. 



Nhiều hộ dân dọc nhà văn hóa khối Châu Hưng (Phường Vinh Tân) 
chưa được cấp đổi GCNQSD đất 

Một số hộ và cá nhân trước đây được UBND xã Hưng Thịnh (Hưng 
Nguyên), Ban cán sự các xóm tự bán đất hoang, ao hoang (nhiều hộ đã 
xây dựng nhà ở) nhưng chỉ có giấy tờ viết tay. Một số hộ (chủ yếu là ở 
khối Yên Cư) đã được UBND huyện Hưng Nguyên cấp GCNQSD đất từ 
năm 1996, tuy nhiên lại cấp chung với các thửa đất nông nghiệp do các 
hộ tự khai hoang và sử dụng qua nhiều đời. Khi con cái xây dựng gia 
đình bố mẹ cho con miếng đất (đất nông nghiệp hay đất ao) để xây dựng 
nhà ở, tách hộ nên hiện việc cấp giấy chứng nhận gặp khó khăn. Bên 
cạnh đó là tình trạng lấn chiếm, xây bao... 

Còn ông Đinh Nho Tài - Chủ tịch UBND xã Nghi Đức cho hay: “Ngoài 
khó khăn do có sự Vênh nhau giữa diện tích thực tế sử dụng so với diện 
tích trong GCNQSD đất đã được cấp năm 1996. Còn có trường hợp các 
hộ gia đình tự điều chỉnh ranh giới với nhau dẫn đến kích thước, hình 
thể thửa đất biến động. Một số thửa đất bản đồ năm 1996 hình thể ranh 
giới không đúng với hình thể hiện trạng đang sử dụng và bản đồ năm 
2009”.  

Bên cạnh đó, hiện nay quy hoạch chi tiết phân khu xã Nghi Đức tỷ lệ 
1/2000 đã được các ban, ngành UBND thành phố thông qua, tuy nhiên 



chưa được UBND tỉnh phê duyệt, do vậy nhiều thửa đất của các hộ dân 
vẫn bị ảnh hưởng quy hoạch chi tiết xã Nghi Đức năm 2010 dẫn tới hạn 
chế quyền lợi của dân như tách thửa, chuyển mục đích, vay vốn ngân 
hàng... 

Mặt khác, thời gian qua, Nghi Đức đang tập trung cho việc GPMB thực 
hiện một số dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố  ảnh hưởng đến tiến 
độ cấp đổi GCNQSD đất trên địa bàn. Hiện tại ở xã Nghi Đức,  tổng số 
hồ sơ đất ở đã được cấp GCNQSD đất là 1.060/1.740 hồ sơ kê khai, đạt 
60%;  đất nông nghiệp đã cấp 1.320 GCN/1397 hồ sơ đạt 94.5%, còn 77 
hồ sơ (trong đó 48 hồ sơ được giao theo Nghị định 64/CP nhưng năm 
2003 cấp lại giấy chứng nhận đất ở không cấp đất nông nghiệp trong 
giấy chứng nhận và 29 hồ sơ ở các xóm do công dân chưa bổ sung 
được văn bản phân chia thừa kế). 

Cán bộ xã Nghi Đức ( TP Vinh) hướng dẫn công dân làm hồ sơ CGCN 
QSD đất. 

 Trong báo cáo giải trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố khóa XXI, 
nhiệm kỳ 2016 - 2018,  ngoài việc nêu rõ nguyên nhân khách quan do 
chính sách pháp luật đất đai thường xuyên thay đổi, một số nội dung 
chồng chéo, một số quy định không có tính kế thừa, không phù hợp thực 
tiễn. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai buông lỏng trong một thời 
gian dài, dẫn đến hồ sơ địa chính qua các thời kỳ không được lưu trữ 



đầy đủ, bản đồ trước đây đo nhiều loại đất; việc cấp đổi đất gắn với việc 
thực hiện công nhận lại hạn mức đất ở trước năm 1980 nên phải mất 
nhiều thời gian để xác minh nguồn gốc đất. Một số công dân chưa phối 
hợp kịp thời để hoàn thiện hồ sơ, nhất là vấn đề liên quan đến văn bản 
phân chia tài sản thừa kế; giấy tờ chứng minh thời điểm sử dụng đất; 
thỏa thuận về tỷ lệ đất ở do tách ra từ thửa đất gốc trước 19/12/1980... 

Ông Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh cũng thẳng thắn 
chỉ rõ:  Một số xã chưa xác định nhiệm vụ cấp đổi GCNQSD đất là 
nhiệm vụ chính trị của xã, không tập trung cao cho việc kiểm tra, hướng 
dẫn, xác nhận hồ sơ, chất lượng xác nhận hồ sơ  thấp phải trả về bổ 
sung nhiều lần. Có những xã hồ sơ tồn đọng nhiều nhưng chưa tập 
trung xử lý. Năng lực, trình độ chuyên môn của một số cán bộ làm công 
tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ cấp giấy chứng nhận còn hạn chế nên trong 
quá trình xử lý còn lúng túng. Tính chủ động và ý thức, trách nhiệm, đạo 
đức công vụ, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của một số cán bộ làm 
công tác quản lý đất đai chưa cao. 

Tăng cường cải cách hành chính 

Để đẩy nhanh tiến độ cấp đổi GCNQSD đất, nhất là ở các địa bàn được 
sáp nhập vào thành phố Vinh, ngoài việc nâng cao ý thức, trách nhiệm 
của cán bộ các cấp trong xử lý hồ sơ, UBND thành phố cần tập trung chỉ 
đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo 
hướng đơn giản hóa thủ tục, giảm giấy tờ, giảm số lần đi lại cho nhân 
dân. 

Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT để phục vụ quản lý, khai thác dữ liệu đất 
đai, thực hiện việc kết nối phần mềm tiếp nhận và quản lý hồ sơ đất đai 
giữa thành phố và phường, xã; giữa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở 
thành phố với các phòng, đơn vị liên quan. Bên cạnh đó, định kỳ UBND 
thành phố Vinh tổ chức các buổi nghe tiến độ cấp giấy chứng nhận và 
bàn phương án giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện, tăng 
cường kiểm tra, đôn đốc; hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ cho 
Văn phòng đăng ký QSD đất và UBND các phường, xã đã sáp nhập vào 
thành phố Vinh trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến cấp đổi 
GCNQSD đất. 



Tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở các xã mới sáp nhập 
vào thành phố Vinh còn rất chậm. 

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng công tác cấp đổi giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất có liên quan nhiều đến việc xác minh nguồn gốc đất 
đai mang tính chất phức tạp nhưng cán bộ địa chính phường, xã năng 
lực còn hạn chế, phụ trách nhiều mảng lại thường xuyên bị luân chuyển 
giữa các địa bàn nên ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện hồ sơ cấp đổi. 

Vì vậy, bên cạnh việc tiếp tục phân công cán bộ Văn phòng đăng ký 
QSD đất trực tiếp xuống các phường, xã để hướng dẫn, đôn đốc tiếp 
nhận hồ sơ, UBND thành phố cần biệt phái cán bộ có chuyên môn của 
thành phố về tại phường, xã có số lượng hồ sơ lớn, nhiều vướng mắc 
hay địa bàn trọng điểm về bồi thường, GPMB để hỗ trợ công tác quản lý 
Nhà nước về đất đai, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ cấp đổi 
GCNQSD đất 
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11. Sóc Trăng bãi bỏ 821 thủ tục không cần thiết 
Với sự nỗ lực trong công tác cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao 
năng lực cạnh tranh, đến nay tỉnh Sóc Trăng đã bãi bỏ 821 thủ tục 
không cần thiết. 



 

 

Các doanh nghiệp nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Sóc Trăng 

Chiều ngày 28-1, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức buổi Họp mặt và đối 
thoại với doanh nghiệp đầu năm 2019. 

Thời gian qua, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành 107 quyết định sửa 
đổi, bổ sung đối với 1.649 thủ tục thuộc thẩm quyền. Trong đó, đã bãi bỏ 
821 thủ tục không cần thiết, quy định mới 774 thủ tục và sửa đổi, bổ 
sung 57 thủ tục cho phù hợp. 

Trong năm 2018, lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng đã gặp gỡ, tiếp 
xúc 170 lượt nhà đầu tư, cũng từ đó đã có 36 dự án được cấp quyết 
định chấp nhận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 
Số dự án tăng so với cùng kỳ là 7 dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 5.230 
tỷ đồng (tăng 26%). 

Trong đó có những dự án quan trọng, quy mô lớn như: Dự án điện gió 
số 5 của Tập đoàn Banpu – Thái Lan (1.989 tỷ đồng), Dự án điện gió số 
7 của Công ty TNHH Xuân Cầu (1.089 tỷ đồng), Dự án kho trung chuyển 
xăng dầu, nhà máy phối trộn xăng sinh học của Công ty CP thương mại 
đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (210 tỷ đồng)... 

Tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 373 doanh nghiệp thành lập mới, 
nâng tổng số doanh nghiệp hiện đang hoạt động là 2.590 doanh nghiệp, 
với tổng vốn đăng ký là trên 26.000 tỷ đồng. 

Dịp này, có 22 doanh nghiệp vinh dự nhận được Cờ thi đua xuất sắc và 
36 doanh nghiệp nhận bằng khen của UBND tỉnh. 



Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Phan Văn Sáu, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng 
đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối 
với sự phát triển của tỉnh nhà, đồng thời nhấn mạnh Đảng bộ và Chính 
quyền tỉnh Sóc Trăng sẽ không ngừng cố gắng, thực hiện tốt hơn nữa 
công tác cải thiện môi trường đầu tư, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp để tạo 
môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và bình đẳng. 
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