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Thực hiện Công văn số 1154/STP-XD&KTVBQPPL, ngày 06/4/2020 của 

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị phối hợp cung cấp thông tin, phản ánh 

về vướng mắc, hạn chế của hệ thống pháp luật. UBND huyện Cao Lộc đã tổ chức 

rà soát những vướng mắc, hạn chế của quy định của pháp luật do các cơ quan 

nhà nước ở Trung ương ban hành có mâu thuẫn, chồng chéo, hạn chế, bất cập, 

không phù hợp thực tiễn áp dụng gây khó khăn và đề xuất hướng hoàn thiện để 

giải phóng nguồn lực tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - 

xã hội, theo 11 nội dung của Công văn số 1154/STP-XD&KTVBQPPL, ngày 

06/4/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn. Kết quả rà soát, cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Sau khi nhận được Công văn số 1154/STP-XD&KTVBQPPL, ngày 

06/4/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị phối hợp cung cấp 

thông tin, phản ánh về vướng mắc, hạn chế của hệ thống pháp luật. UBND huyện 

Cao Lộc đã ban hành Công văn số 700/UBND-TP, ngày 6/4/2020 về việc đề 

nghị phối hợp cung cấp thông tin, phản ánh về vướng mắc, hạn chế của hệ thống 

pháp luật, yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện rà soát theo 

chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao tham mưu, phụ trách. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Các quy định về điều kiện gia nhập thị trường, tổ chức, quản lý và hoạt 

động của doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã): Hiện 

tại trong thực hiện chưa phát sinh vướng mắc và chưa nhận được sự phản ánh 

của tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực này. 

2. Các quy định về phê duyệt, triển khai, tổ chức thực hiện, chấm dứt dự 

án đầu tư (bao gồm cả đầu tư công). Hiện tại trong thực hiện chưa phát sinh 

vướng mắc và chưa nhận được sự phản ánh nào của tổ chức và cá nhân. 

3. Các quy định về tài chính, thuế; quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư 

vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 

nước. Hiện tại trong thực hiện chưa phát sinh vướng mắc và chưa nhận được sự 

phản ánh nào của tổ chức và cá nhân. 
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4. Các quy định về đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, kinh doanh 

bất động sản. 

Khó khăn về đánh giá tính liên kết, đồng bộ giữa quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất với quy hoạch xây dựng, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới, quy 

hoạch ngành, lĩnh vực khác có sử dụng đất. 

4.1. Về k  quy hoạch, không gian quy hoạch:  

- Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013: Quy hoạch sử 

dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho 

các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường 

và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng 

đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành 

chính trong một khoảng thời gian xác định.  

- Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009: 

Quy hoạch đô thị là việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ 

thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập 

môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị, được thể hiện thông 

qua đồ án quy hoạch đô thị.  

- Về nguyên tắc, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng phải có sự 

thống nhất cả về không gian và thời gian, phù hợp với nhau và hỗ trợ lẫn nhau 

trong việc thực hiện chức năng của mỗi loại quy hoạch. Tuy nhiên, công tác lập 

quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng lại có những điểm khác biệt gây 

khó khăn cho cả người dân và cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể:  

- Về k  quy hoạch: K  quy hoạch sử dụng đất là 10 năm, k  kế hoạch sử 

dụng đất là 5 năm. Quy hoạch chung đô thị có thời hạn 10 - 25 năm tùy theo cấp 

loại đô thị, quy hoạch chi tiết đô thị không quy định thời hạn. 

- Về không gian và các loại hình, các cấp quy hoạch: Quy hoạch sử dụng 

đất được thực hiện theo đơn vị hành chính từ cấp huyện trở lên; quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất quốc phòng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh. Quy 

hoạch đô thị lại không hoàn toàn căn cứ theo đơn vị hành chính. Dẫn đến chưa 

thống nhất về thời gian quy hoạch và phạm vi quy hoạch. 

4.2. Về việc phân loại đất: Quy hoạch sử dụng đất áp dụng hệ thống phân 

loại đất theo quy định của pháp luật về đất đai, gồm các nhóm đất chính: Nhóm 

đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng (Điều 10 

Luật Đất Đai năm 2013).  

- Quy hoạch xây dựng áp dụng hệ thống phân loại đất gồm các loại: Đất 

dân dụng, đất ngoài dân dụng, đất khác. Mỗi nhóm đất chính cũng được phân 

thành các loại khác nhau.  

- Phân loại đất trong quy hoạch sử dụng đất được thực hiện theo mục đích 

sử dụng; còn trong quy hoạch xây dựng được thực hiện vừa theo mục đích sử 

dụng (theo quy hoạch), vừa theo khu vực chức năng trong quy hoạch nên dẫn 
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đến cách hiểu, áp dụng pháp luật chưa thống nhất về các loại đất trong quy 

hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng, gây khó khăn trong việc tổ chức triển 

khai thực hiện. 

4.3. Về vị trí quy hoạch: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch 

xây dựng còn một số vị trí chưa được thống nhất, gây khó khăn trong việc thực 

hiện các cơ chế, chính sách, quyền và lợi ích của người sử dụng đất. Có trường 

hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất ở, nhưng không được 

cấp Giấy phép xây dựng nhà ở kiên cố hoặc được cấp phép xây dựng nhưng chỉ 

cấp phép xây dựng có thời hạn, do quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy 

hoạch xây dựng đô thị chưa thống nhất, gây phiền hà, bức xúc trong nhân dân, 

phát sinh nhiều đơn thư. 

4.4. Về hành lang đường bộ: Tại Điểm d, đ, Khoản 1 Điều 15, Nghị định 

11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 quy định về quản lý và bảo đảm kết cấu giao 

thông đường bộ, quy định: Hành lang an toàn đường bộ là phần đất dọc hai bên 

đất của đường bộ nhằm bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ công trình đường 

bộ. Giới hạn hành lang an toàn đường bộ được quy định chung, chưa tính đến 

yếu tố đặc thù về địa lý, cụ thể (d) 09 mét đối với đường cấp IV, cấp V; đ) 04 

mét đối với đường có cấp thấp hơn cấp V). Nhưng do miền núi có địa hình khác 

nhau với đồng bằng, đồng thời miền núi chủ yếu là địa hình đồi núi, có độ dốc 

lớn nên để đáp ứng quy định về khoảng cách an toàn về hành lang đường bộ gặp 

khó khăn, dẫn đến việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành lang đường bộ 

gặp không ít khó khăn. 

 4.5. Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, 

chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật 

liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, 

phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở; Chưa có hướng dẫn cụ thể thi 

hành đối với trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 8, Khoản 9 Điều 15.  

- Tại Khoản 8 Điều 15: Không quy định rõ ràng thời gian tiếp tục thực 

hiện hành vi vi phạm là thời gian nào, có áp dụng trong thời hạn theo quy định 

tại Điều 66 Luật xử lý vi phạm hành chính hay không? 

- Tại Khoản 8, Khoản 9 Điều 15: Trong trường hợp áp dụng xử lý hành 

vi vi phạm theo quy định tại Khoản 8 hoặc Khoản 9 thì áp dụng biện pháp khắc 

phục hậu quả có áp dụng theo quy định tại Điều 15 hay không? 

4.6. Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt. 

- Tại Điểm a Khoản 9 Điều 12: Chiếm dụng đất của đường bộ hoặc đất 

hành lang an toàn giao thông đường bộ để xây dựng nhà ở kiên cố. Chưa giải 

thích cụ thể thế nào là chiếm dụng đất của đường bộ hoặc đất hành lang an toàn 

giao thông đường bộ. Đất của hộ gia đình, cá nhân hoặc tổ chức có đất nằm 
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trong phạm vi đất dành cho đường bộ, nhưng đã được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, khi xây dựng nhà ở kiên cố trên đất đường bộ hoặc đất hành 

lang an toàn giao thông đường bộ có được coi là chiếm dụng đất không, trong 

khi đó họ đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

4.7. Trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường. Nghị định số 155/2016/NĐ-

CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường  

- Tại Khoản 6 Điều 20: Quy định hoạt động thu gom, vận chuyển chất 

thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường. Tuy nhiên chưa có 

quy định đối với hành vi đổ chất thải xây dựng không đúng nơi quy định, cụ thể 

đổ phần đất nền của công trình xây dựng được sử dụng san lấp mặt bằng. 

4.8. Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ quy 

định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết , hướng 

dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường  

- Tại khoản 12, Điều 3: Bổ sung các khoản 3 và 4 Điều 29 của Nghị định 

số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản 

lý chất thải và phế liệu. Căn cứ theo khoản 12, Điều 3 Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP chất thải xây dựng sử dụng trong san lấp mặt bằng có thuộc 

nhóm chất thải rắn công nghiệp thông thường không? 

5. Các quy định về lao động, việc làm và an ninh xã hội  

- Việc rà soát hộ nghèo hằng năm theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg 

ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp 

cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 17/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 28/6/2016 hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. 

Việc kê khai còn gặp khó khăn, do nội dung thông tin ghi phiếu nhiều. 

- Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội cho người khuyết tật theo thông tư 

số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 còn gặp khó khăn, như 

việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã 

không có đủ máy móc và trình độ chuyên môn chủ yếu là vẫn đánh giá bằng mắt 

thường. Đối với những bệnh không nhìn thấy bằng mắt thường như về trí tuệ, 

tâm thần, những bệnh nhân bị suy thận, tim… phải do Hội đồng giám định y 

khoa của tỉnh kết luận nên một số gia đình thuộc hộ nghèo còn gặp khó khăn do 

không đủ kinh phí để đi giám định. 

6. Các quy định về hợp đồng, giải quyết tranh chấp phát sinh trong kinh 

doanh, phá sản doanh nghiệp. Hiện tại trong thực hiện chưa phát sinh vướng 

mắc và chưa nhận được sự phản ánh nào của tổ chức và cá nhân. 

7. Các quy định về kiểm tra chuyên ngành. Hiện tại trong thực hiện chưa 

phát sinh vướng mắc và chưa nhận được sự phản ánh nào của tổ chức và cá 

nhân. 
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8. Các quy định về dịch vụ bổ trợ tư pháp, tiếp cận pháp luật của doanh 

nghiệp. Hiện tại trong thực hiện chưa phát sinh vướng mắc và chưa nhận được 

sự phản ánh nào của tổ chức và cá nhân. 

9. Các quy định đảm bảo đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ 4 (trong đó, lưu ý tới vấn đề chuyển đổi số quốc gia, các mô hình 

kinh doanh mới trên nền tảng công nghệ số, khởi nghiệp sáng tạo, đầu tư mạo 

hiểm, thương mại điện tử, tạo dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá 

nhân, định danh số và xác thực điện tử, tạo dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu, bảo vệ 

dữ liệu cá nhân, định danh số và xác thực điện tử, thanh toán điện tử, quản lý 

thuế). Liên quan đến vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân có sự kiểm soát chặt chẽ các 

điều khoản sử dụng dịch vụ để đảm bảo sự đồng ý hay cho phép truy cập và khai 

thác dữ liệu cá nhân. UBND huyện đang triển khai thực hiện theo sự chỉ đạo và 

hướng dẫn của cấp trên. 

10. Các quy định về phân cấp, phân quyền. Hiện tại trong thực hiện chưa 

phát sinh vướng mắc.   

11. Các quy định để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh nhằm kịp 

thời ứng phó và giảm thiểu tác động của dịch bệnh Covid-19 đến nền kinh tế. 

Hiện nay do ảnh hướng của dịch bệnh Covid-19 nên một số cơ sở sản 

xuất, kinh doanh các mặt hàng phải ngừng hoạt động, kinh doanh. Một số hộ gia 

đình thuê mặt bằng để sản xuất, kinh doanh phải vay vốn ngân hàng do dịch 

bệnh nên việc kinh doanh còn gặp khó khăn. UBND huyện đã thực hiện theo sự 

chỉ đạo của cấp trên hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp phát triển sản xuất trong 

phạm vi thẩm quyền cấp huyện. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

UBND huyện Cao Lộc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung, 

hướng dẫn cụ thể những điều khoản quy định trong các văn bản quy phạm pháp 

luật chưa thực sự cụ thể, chi tiết dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng pháp luật. 

Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lộc kính gửi Sở Tư pháp thông tin, phản ánh về 

vướng mắc, hạn chế của hệ thống pháp luật để tổng hợp theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Trang TTĐT của huyện; 

- Lưu: VT, TP. 

  CHỦ TỊCH 
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