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CÂU HỎI
Lĩnh vực Công Thương
Công ty chúng tôi có chương trình khuyến mãi trong
2 tháng, tặng hàng hóa cung ứng dịch vụ không thu
tiền với tổng giá trị dưới 100 triệu đồng.Theo Điểm
a, Khoản 2, Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP
ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về việc các
trường hợp không phải thực hiện thủ tục hành chính
thông báo thực hiện khuyến mại khi “Thương nhân
thực hiện các chương trình khuyến mại quy định
tại khoản 1 Điều này có tổng giá trị giải thưởng,
quà tặng dưới 100 triệu đồng”.
Vậy công ty chúng tôi có cần phải làm các giấy tờ có
liên quan để giải trình với cơ quan thuế khi thực hiện
chương trình khuyến mãi này? và những giấy tờ đó là
những giấy tờ gì.
Hiện tại công ty chúng tôi đang thực hiện chương
trình khuyến mại giảm giá 50% giá bán sản phẩm
cho các khách hàng tại Trung tâm thương mại Aeon.
Sắp tới, chúng tôi muốn thực hiện tiếp chương trình
combo áp dụng cho khách hàng mua hàng trên các
trang thương mại điện tử. Thời gian thực hiện trong
khoản thời gian đang thực hiện chương trình giảm
giá 50% trên.
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Theo Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định các trường hợp không
phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại khi khuyến mại
theo các hình thức quy định tại khoản 8 Điều 92 Luật Thương mại và các Điều 8,
Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định này, trong đó có trường hợp
“Thương nhân thực hiện các chương trình khuyến mại có tổng giá trị giải thưởng,
quà tặng dưới 100 triệu đồng”. Do đó, đối với một chương trình khuyến mại dưới
100 triệu thì Công ty không cần phải thực hiện thủ tục thông báo khuyến mại đến Sở
Công Thương.
Liên quan đến việc quyết toán thuế, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ Cục Thuế
thành phố Hồ Chí Minh hoặc các Chi Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn chi
tiết.

Trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về khuyến mại không hạn chế số
lượng chương trình khuyến mại thực hiện trong cùng một thời gian. Do đó, doanh
nghiêp có thể thực hiện nhiều chương trình khuyến mại (theo các hình thức khuyến
mại được quy định tại Mục 2 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP) trong cùng một khoảng
thời gian

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP: “Giá trị vật chất
dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không
được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đó trước
Công ty chúng tôi có thể thực hiện chương trình
thời gian khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại bằng các hình thức quy định tại
khuyến mại giảm giá 50% hoặc mua 1 tặng 1 cùng
Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại, Điều 8, Khoản 2 Điều 9, Điều 12, Điều 13, Điều
loại được không?
14 Nghị định này”. Do đó, Doanh nghiệp chạy chương trình mua 1 tặng 1 cùng loại
là không phù hợp quy định trừ các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định
số 81/2018/NĐ-CP: “Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại
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tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) thì áp dụng hạn mức tối đa về
giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là 100%. Hạn mức tối đa về giá
trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại 100% cũng được áp dụng đối với các
hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến
thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định”
Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP: “Mức giảm giá tối
đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng
hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại”. Do đó, Doanh nghiệp có thể chạy
chương trình giảm giá 50%.
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Công ty chúng tôi đăng ký kinh doanh theo hình thức
bán buôn (chỉ bán hàng cho các công ty, cửa hàng,...
có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật),
nhưng hàng mẫu công ty chúng tôi sẽ không phát cho
các khách hàng của công ty, mà sẽ phát trực tiếp cho
người tiêu dùng cuối cùng thử sản phẩm với mục
đích cuối cùng là tạo ra số lượng lớn người tiêu dùng
đến mua hàng tại hệ thống khách hàng của công ty.
Vì vậy công ty chúng tôi thể hiện trong Mẫu số 1
Thông báo thực hiện khuyến mại - Mục 7: khách
hàng của chương trình khuyến mại: Tất cả người tiêu
dùng. Như vậy có được không?
Trong trường hợp sau khi kết thúc thời hạn chương
trình, tổng giá trị khuyến mãi cho khách hàng trong
thực tế vượt cao hơn so với giá trị dự kiến trong
Thông báo khuyến mại đã thông báo. Công ty chúng
tôi có bị vi phạm gì về mặt pháp luật không?
Công ty chúng tôi thực hiện chương trình khuyến
mại cho Khách hàng khi mua một số lượng hàng hóa
nhất định sẽ được tặng thêm hàng hóa không thu tiền.
Công ty muốn thông báo chương trình khuyến mại
này thì có bị giới hạn về thời hạn thực hiện khuyến
mại không? có thể đăng ký với thời hạn vô thời hạn
không?

Mẫu số 1 Thông báo thực hiện khuyến mại - tại Mục 7: Khách hàng của chương trình
khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại) trên mẫu Thông báo thực hiện
khuyến mại, Doanh nghiệp ghi đúng đối tượng được hưởng khuyến mại, trong trường
hợp trên, Doanh nghiệp có thể ghi nội dung tại mục này là “Tất cả người tiêu dùng”.

Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là giá trị ước tính. Trong trường
hợp có bất cứ nội dung thay đổi liên quan đến chương trình khuyến mại đã được tiếp
nhận trước đó, Doanh nghiệp phải thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung Chương trình
khuyến mại theo đúng quy định tại Điều 18 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP.
Trong các quy định pháp luật hiện hành về khuyến mại không quy định về giới hạn
thời gian thực hiện khuyến mại bằng hình thức này. Tuy nhiên, tại Điều 91 Luật
Thương mại quy định về thông tin phải thông báo công khai. Trong đó có thời gian
khuyến mại, ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Do đó, đối với một chương trình khuyến
mại thì doanh nghiệp phải thể hiện đầy đủ thông tin về thời gian khuyến mại.
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Cuối mỗi năm Công ty chúng tôi sẽ lên các chương
trình khuyến mãi thực hiện cho cả năm tiếp theo và
dự trù về tổng giá trị hàng hóa khuyến mãi cho mỗi
chương trình đều trên 100 triệu đồng. Như vậy, vào
đầu năm Công ty có thể thực hiện thủ tục thông báo
thực hiện khuyến mãi cho tất cả các chương trình này
một lần hay phải thông báo riêng lẻ cho từng chương
trình vào từng thời gian cụ thể áp dụng của mỗi
chương trình khuyến mãi?
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Nhà hàng của cty tôi có tổ chức chương trình bốc
thăm trúng thưởng (sự kiện chỉ diễn ra trong 1 ngày,
quà tặng là điện thoại iphoneX, đồng hồ iwatch, và
voucher để khách sử dụng dịch vụ lần sau), dành cho
khách hàng đến dùng dịch vụ tại nhà hàng, chương
trình nhằm thu hút thêm khách hàng đến với nhà
hàng, 100% giải thưởng sẽ trao trong ngày.
Vậy công ty chúng tôi phải đăng ký chương trình
khuyến mãi với Sở Công Thương theo mẫu 01 hay
mẫu 02 và có thể đăng ký trực tuyến được không?
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Theo Quy định của pháp luật, nếu thực hiện chương
trình khuyến mại nhưng không thông báo đến cơ
quan có thẩm quyền thì mức xử phạt vi phạm hành
chính sẽ như thế nào?

Đối với các hình thức khuyến mại phải thông báo, Khoản 1, Điều 17 Nghị định
81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thông
báo hoạt động khuyến mại “Thương nhân thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt
động khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại (tại địa bàn
thực hiện khuyến mại) trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức
quy định tại khoản 8 Điều 92 Luật thương mại và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều
11, Điều 12, Điều 14 Nghị định này. Hồ sơ thông báo phải được gửi đến Sở Công
Thương tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.Do đó, theo
nội dung Quý Công ty trình bày, Quý Công ty có thể thực hiện thủ tục hành chính
Thông báo khuyến mại cho tất cả các chương trình này một lần hoặc có thể thông báo
riêng lẻ cho từng chương trình vào từng thời gian cụ thể áp dụng của mỗi chương
trình khuyến mại.
Việc công ty tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng dành cho khách hàng đến
dùng dịch vụ tại công ty là chương trình khuyến mại mang tính may rủi được quy
định chi tiết tại Điều 13 Nghị định 81/2018/NĐ-CP và Điều 19 Nghị định số
81/2018/NĐ-CP. Trong đó, Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định
về hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại (hồ sơ bao gồm: 01 Đăng ký Khuyến mại theo
mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định; 01 Thể lệ Chương trình khuyến mại
theo mẫu số 03; Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng; 01 bản sao chứng thực giấy
tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại).
Hiện nay Sở Công Thương đã cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho TTHC
trên của Quý công ty tại địa chỉ: dvc.gialai.gov.vn. Quý công ty có thể truy cập và nộp
hồ sơ trực tuyến
+ Điều 48, khoản 3, điểm c Nghị định số 185/2013/NĐ-CP quy định: Không thông
báo hoặc không đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định
trước khi thực hiện khuyến mại hoặc thông báo, đăng ký không đúng quy định hoặc
nội dung thông báo, đăng ký không trung thực. Khung phạt: 20.000.000 đồng –
30.000.000 đồng.
+ Điều 48, khoản 6 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP quy định: Chương trình khuyến
mại được thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngPhạt
tiền gấp hai lần mức tiền phạt quy định từ khoản 1 đến khoản 5 Điều này trong trường
hợp hành vi vi phạm được thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương trở lên.
+ Thẩm quyền lập biên bản vi phạm vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành
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Công ty chúng tôi là nhà phân phối sản phẩm sữa
Việt Nam Vinamilk. Hàng tháng Vinamilk đã Thông
báo chương trình khuyến mại đến các cơ quan có
thẩm quyền. Công ty chúng tôi thực hiện theo, bán
hàng có kèm theo khuyến mãi hàng hoá, chiết khấu
bán hàng cho các cửa hàng theo đúng qui định của
Vinamilk vậy công ty chúng tôi có phải thực hiện
Thông báo đến Sở Công Thương không
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Công ty chúng tôi đã xây dựng xong cửa hàng bán lẻ
xăng dầu, vậy chúng tôi đề nghị cấp Giấy chứng
nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu thì cần
có những thủ tục, hồ sơ nào?
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Tổ chức, cá nhân muốn kiểm tra để được cấp Giấy
xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực
công thương cần thực hiện hồ sơ, thủ tục nào để nộp
về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả?

chính được quy định chi tiết tại Chương 3, Nghị định 185/2013/NĐ-CP.
Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, thương nhân thực hiện khuyến mại là
thương nhân trực tiếp khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh có trách
nhiệm thực hiện các thủ tục hành chính thông báo/đăng ký thực hiện khuyến mại với
cơ quan nhà quản lý có thẩm quyền. Vì vậy, trường hợp các nhà cung cấp bán hàng
hóa đã thực hiện thông báo/đăng ký các chương trình khuyến mại thì các đơn vị kinh
doanh phân phối không phải là thương nhân thực hiện hiện khuyến mại (chỉ là đơn vị
tham gia phân phối các sản phẩm trong chương trình khuyến mại của thương nhân
khác) thì không có trách nhiệm thực hiện các thủ tục hành chính nêu trên. Trong
trường hợp nhà cung cấp ủy quyền cho nhà phân phối thực hiện thông báo/đăng ký
khuyến mại thì nhà cung cấp không có nghĩa vụ phải thông báo/đăng ký cho cơ quan
quản lý có thẩm quyền.
Theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP thành phần hồ sơ đề nghị xin cấp GCN cửa hàng
ĐĐK bán lẻ xăng dầu gồm:
1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu
số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP;
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thương nhân chủ sở hữu cửa
hàng bán lẻ xăng dầu;
3. Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Khoản 3 Điều
24 Nghị định 83/2014/NĐ-CP và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của
cửa hàng bán lẻ xăng dầu;4. Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo
nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng theo quy định tại Khoản 4 Điều
24 Nghị định 83/2014/NĐ-CP.
Số lượng bộ hồ sơ: 01 (một) bộ
Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ gồm:
- Đối với tổ chức:
1. Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01a;
2. Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo
Mẫu số 01b;
3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động
của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác
xã (có dấu xác nhận của tổ chức);
4. Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
- Đối với cá nhân:
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Trước đây DNTN chúng tôi được Sở Công Thương
cấp GCN Cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu,
nay chúng tôi thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên, vậy chúng tôi cần hồ sơ, thủ tục gì để
đề nghị cấp sửa đổi Giấy chứng nhận Cửa hàng đủ
điều kiện bán lẻ xăng dầu?

14

Công ty Chúng tôi mới được cấp Giấy chứng nhận
cửa hàng ĐĐK bán lẻ xăng dầu, tuy nhiên do sơ ý
chúng tôi đã làm rách, vậy chúng tôi có thể đề nghị
cấp lại Giấy chứng nhận không?
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Công ty chúng tôi muốn đăng ký hoạt động bán hàng
đa cấp tại địa phương, chúng tôi cần nộp những hồ
sơ, thủ tục nào?

1. Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01a;
2. Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân;
3. Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. Vào lúc 15h thứ 6 hàng tuần, Sở Công Thương sẽ tổ
chức kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm
Đơn vị cần nộp hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy Chứng nhận Cửa hàng đủ
điều kiện bán lẻ xăng dầu, thành phần hồ sơ gồm:
1. Đơn đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng
dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP;
2. Bản gốc Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã được cấp;
3. Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.
* Số lượng bộ hồ sơ: 01 (một) bộ
Trường hợp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu bị mất, bị cháy,
bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về cơ quan có thẩm
quyền đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận. Hồ sơ gồm:
1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo
Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP;
2. Bản gốc hoặc bản sao Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (nếu
có).
Đơn vị cần nộp hồ sơ đề nghị xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa
phương, thành phần hồ sơ đề nghị gồm:
- Đơn đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (theo mẫu)
- 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý
tương đương;
- 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;
- 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, giấy
chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (nếu có) hoặc 01 văn bản ủy quyền cho
người đại diện tại địa phương, kèm theo 01 bản sao được chứng thực chứng minh
nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đại diện đó trong trường hợp
doanh nghiệp không có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa phương.
- Danh sách người tham gia bán hàng đa cấp cư trú tại địa phương đến thời điểm nộp
hồ sơ trong trường hợp doanh nghiệp đã có hoạt động bán hàng đa cấp tại địa
phương (danh sách ghi rõ: Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nơi cư trú (thường
trú hoặc tạm trú trong trường hợp không cư trú tại nơi thường trú), số chứng minh
5
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Công ty chúng tôi bị thu hồi xác nhận đăng ký hoạt
động bán hàng đa cấp tại địa phương, vậy chúng tôi
có cần phài làm thủ tục gì để chấm dứt hoạt động tại
địa phương không?
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Công ty chúng tôi đã được cấp Giấy xác nhận đăng
ký hoạt động đa cấp tại địa phương, tuy nhiên chúng
tôi có một số nội dung thay đổi vậy chúng tôi có phải
thông báo đến Sở Công Thương?
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Công ty chúng tôi muốn đề nghị cấp Giấy phép sử
dụng Vật liệu nổ công nghiệp để phá dỡ, thi công
công trình. Chúng tôi cần nộp hồ sơ, thủ tục như thế
nào? Lệ phí thẩm định cấp phép là bao nhiêu?

nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, số hợp đồng tham gia bán
hàng đa cấp, mã số người tham gia, điện thoại liên hệ của người tham gia bán hàng
đa cấp)
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Theo khoản Khoản 2 Điều 24 Nghị định 40/2018/NĐ-CP, Đơn vị phải thực hiện thủ
tục Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương, hồ sơ gồm:
- Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương theo mẫu.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp phát sinh tại địa phương
theo mẫu.
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Trong trường hợp đơn vị có thay đổi trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa
điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại địa phương hoặc Thay đổi người đại diện của
doanh nghiệp bán hàng đa cấp tại địa phương, đơn vị phải nộp hồ sơ đề nghị xác nhận
đăng ký sửa đổi, bổ sung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương, hồ sơ gồm:
- Đơn đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương
(Mẫu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thành phần hồ sơ gồm:
-Văn bản đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (theo mẫu);
- Bản sao Quyết định thành lập hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải có bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc
bản sao Giấy phép thầu do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật;
- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;
- Bản sao Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản, dầu khí đối với doanh nghiệp
hoạt động khoáng sản, dầu khí; bản sao quyết định trúng thầu thi công công trình, bản
sao hợp đồng nhận thầu hoặc văn bản ủy quyền, giao nhiệm vụ thực hiện hợp đồng thi
công công trình của tổ chức quản lý doanh nghiệp;
- Thiết kế, bản vẽ thi công các hạng mục công trình xây dựng, thiết kế khai thác mỏ
có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với công trình quy mô công nghiệp; phương
án thi công, khai thác đối với hoạt động xây dựng, khai thác thủ công. Thiết kế hoặc
phương án do chủ đầu tư phê duyệt phải bảo đảm điều kiện về an toàn theo tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;
- Phương án nổ mìn được lãnh đạo doanh nghiệp ký duyệt. Trường hợp nổ mìn trong
khu vực dân cư, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, khu vực có di tích lịch sử - văn hóa,
6

bảo tồn thiên nhiên, công trình an ninh, quốc phòng hoặc công trình quan trọng khác
của quốc gia, khu vực bảo vệ khác theo quy định của pháp luật thì phương án nổ mìn
phải được cơ quan có thẩm quyền (UBND tỉnh hoặc cơ quan quản lý) đồng ý bằng
văn bản; cụ thể:
+ Lập thiết kế, phương án nổ mìn phù hợp với quy mô sản xuất, điều kiện tự nhiên,
điều kiện xã hội nơi nổ mìn. Trong thiết kế, phương án nổ mìn phải quy định cụ thể
các biện pháp an toàn, bảo vệ, canh gác chống xâm nhập trái phép khu vực nổ mìn;
thủ tục cảnh báo, khởi nổ; thủ tục bảo quản và thủ tục giám sát việc tiêu thụ, tiêu hủy
vật liệu nổ công nghiệp tại nơi nổ mìn và nội dung khác theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
thuật.
+ Thiết kế hoặc phương án nổ mìn phải được cơ quan cấp Giấy phép sử dụng vật liệu
nổ công nghiệp phê duyệt và được sự đồng ý bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh hoặc cơ quan quản lý khi nổ mìn trong khu vực dân cư, cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh, khu vực có di tích lịch sử - văn hóa, bảo tồn thiên nhiên, công trình an ninh,
quốc phòng hoặc công trình quan trọng khác của quốc gia, khu vực bảo vệ khác theo
quy định của pháp luật. Thực hiện việc giám sát các ảnh hưởng nổ mìn đối với công
trình, đối tượng cần bảo vệ nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nổ mìn.”
- Bản sao văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với kho vật liệu nổ
công nghiệp và điều kiện bảo đảm an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;
- Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp phép sử dụng vật liệu nổ công
nghiệp không có kho hoặc không có phương tiện vận chuyển, hồ sơ đề nghị cấp giấy
phép phải có bản sao hợp đồng nguyên tắc thuê kho, phương tiện vận chuyển vật liệu
nổ công nghiệp với tổ chức, doanh nghiệp có kho, phương tiện vận chuyển vật liệu nổ
công nghiệp bảo đảm điều kiện về an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, phòng
cháy và chữa cháy hoặc bản sao hợp đồng nguyên tắc với tổ chức được phép kinh
doanh vật liệu nổ công nghiệp để cung ứng vật liệu nổ công nghiệp đến công trình
theo hộ chiếu nổ mìn;
- Quyết định bổ nhiệm người chỉ huy nổ mìn của lãnh đạo doanh nghiệp và danh sách
thợ mìn, người liên quan trực tiếp đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; Giấy phép lao
động của người nước ngoài làm việc có liên quan đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
(nếu có); bản sao chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận huấn luyện về kỹ thuật an
toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp của người chỉ huy nổ mìn và đội ngũ thợ
mìn;
- Giấy giới thiệu kèm theo bản sao thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân,
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Công ty chúng tôi được cấp Giấy phép sử dụng Vật
liệu nổ công nghiệp trên địa bàn, tuy nhiên chúng tôi
không còn nhu cầu sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp
trên địa bàn, vậy chúng tôi có cần làm thủ tục gì gửi
cơ quan có thẩm quyền?
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Công ty chúng tôi hoạt động kinh doanh cung cấp
nước sạch trên địa bàn tỉnh, chúng tôi muốn đăng ký
hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với
người tiêu dùng, vậy chúng tôi cần nộp hồ sơ, thủ tục
gì? Khi chưa đăng ký với Sở Công Thương, chúng
tôi có được áp dụng Hợp đồng theo mẫu, điều kiện
giao dịch chung không?

II

Lĩnh vực Nội vụ
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Làm sao đề biết được tình trạng hồ sơ của mình?
Hồ sơ chuyển công tác của CCVC trong tỉnh ra ngoài
tỉnh (thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ)
nộp ở đâu?
Thời gian tiếp nhận Hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả Sở Nội vụ, Trung tâm Phục vụ Hành
chính công, 17 Trần Hưng Đạo, Tp Pleiku, tỉnh Gia
Lai là thời gian nào?

Hộ chiếu hoặc Chứng minh Công an nhân dân của người đến liên hệ.
b/ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Phí thẩm định: Theo Thông tư số 148/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ Tài
chính thì phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công,
phá dỡ công trình: 4.000.000 đồng/lần thẩm định
Đơn vị chấm dứt hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn cần thực
hiện thủ tục thu hồi Giấy phép sự dụng Vật liệu nổ công nghiệp đến Sở Công Thương,
thành phần hồ sơ gồm:
- Văn bản đề nghị thu hồi;
- Giấy giới thiệu kèm theo bản sao thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ
chiếu, Chứng minh Công an nhân dân hoặc giấy chứng minh do Quân đội nhân dân
cấp của người đến liên hệ
* Thành phần hồ sơ đăng ký gồm:
1. Đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu/ điều kiện giao dịch chung (theo mẫu)
- 01 (một) bản cứng Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay dự thảo điều kiện giao dịch
chung có đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh vào trang đầu và giáp lai toàn bộ
văn bản;
- 01 (một) bản mềm Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay điều kiện giao dịch chung dạng
Microsoft Word.
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
* Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung chỉ được áp dụng đối với người tiêu
dùng khi việc đăng ký được hoàn thành
Tra cứu kết quả hồ sơ thông qua số biên nhận và mã hồ sơ ghi trên Giấy tiếp nhận và
trả kết quả hoặc liên hệ với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ Trung tâm
Phục vụ Hành chính công, 17 Trần Hưng Đạo, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ hoặc qua đường Bưu điện, Trung tâm
Phục vụ Hành chính công, 17 Trần Hưng Đạo, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai hoặc thông qua
Dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http//dvc.gialai.gov.vn
Tại Điều 10, Quyết định số 80/QĐ-VP, ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Văn phòng
UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành
chính công tỉnh Gia Lai thì thời gian tiếp nhận Hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Gia Lai:
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Thủ tục điều động, tiếp nhận, thuyên chuyển CCVC
theo nguyện vọng cá nhân (thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở Nội vụ) thành phần Hồ sơ gồm có
những gì)?

Hồ sơ điều động công chức(thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở Nội vụ) lập thành bao nhiêu bộ?
Sơ yếu lý lịch công chức trong Hồ sơ chuyển công
tác (thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ) làm
theo Mẫu nào?
Sơ yếu lý lịch viên chức trong Hồ sơ chuyển công tác
(thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ) làm
theo Mẫu nào?
Thời hạn giải quyết Hồ sơ chuyển công tác của công
chức (thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ) là
bao lâu?
Thủ tục thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong

(Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)
Sáng: 7h đến10h30.
Chiều: 13h đến 16h30.
Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi
tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số
24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và
quản lý công chức; Căn cứ Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 03/9/2013 của UBND
tỉnh Gia Lai về việc công bố 12 thủ tục hành chính và công bố bãi bỏ 20 thủ tục hành
chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thì Thủ tục Điệu động, tiếp nhận,
thuyên chuyển CCVC theo nguyện vọng cá nhân (thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở
Nội vụ) thành phần Hồ sơ gồm có:
- Văn bản đồng ý tiếp nhận của cơ quan có nhu cầu nhận. Riêng đối với trường hợp
điều động, tiếp nhận, trong văn bản tiếp nhận cần nêu rõ: nhu cầu đơn vị, biên chế
được giao và biên chế hiện có còn thiếu, dự kiến bố trí;
- Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của Sở, huyện, thành phố (cơ quan quản lý)
kèm theo hồ sơ, giấy tờ sau:
+ Quyết định tuyển dụng, công nhận hết thời gian tập sự;
+ Các văn bằng, chứng chỉ;
+ Quyết định lương gần nhất;
+ Đơn xin chuyển công tác;
+ Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Sơ yếu lý lịch công chức (mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo quyết định số
02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ
Sơ yếu lý lịch viên chức làm theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo quyết định
số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ.
Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (không tính ngày thứ 7, Chủ
nhật).
Căn cứ Điều 7, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính

9

tỉnh gồm những thành phần hồ sơ gì?

30

31

32

Hồ sơ đề nghị thành lập Hội có phạm vi hoạt động
trong tỉnh nộp ở Sở Nội vụ bao lâu nhận được kết
quả?
Cơ quan nào phê duyệt Điều lệ Hội có phạm vi hoạt
động trong tỉnh.

Muốn đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử
làm chức việc thì thành phần, số lượng Hồ sơ gồm có
những gì?

phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Quyết định số 821/QĐ-UBND
ngày 03/9/2013 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố 12 thủ tục hành chính và
công bố bãi bỏ 20 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thì
Thủ tục thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh gồm:
- Đơn đề nghị thành lập hội (theo mẫu);
- Dự thảo điều lệ hội (theo mẫu);
- Dự kiến phương hướng hoạt động;
- Danh sách những người trong ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có
thẩm quyền công nhận;
- Phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu ban vận động thành lập hội;
- Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở hội;
- Bản kê khai tài chính, tài sản (nếu có).
- Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Sở Nội vụ
nghiên cứu, thẩm định hồ sơ xin phép thành lập hội và thực hiện quy trình lấy ý kiến
các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có).
- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập hội. Trường hợp không đồng ý
phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Tổng cộng: 30 ngày
Điều 13, 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ
quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội quy định:
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép thành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất;
giải thể; đổi tên và phê duyệt điều lệ đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh
Căn cứ Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số: 162/2017/NĐ-CP ngày
30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín
ngưỡng, tôn giáo; Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 35 TTHC mới và 17 TTHC bãi bỏ
trong lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thì Tổ chức tôn
giáo trước khi bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc sau đây có trách nhiệm gửi hồ sơ
đăng ký đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thành phần Hồ sơ gồm:
+ Văn bản đăng ký (theo mẫu);
+ Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy
10
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Thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu
hành thì thành phần, số lượng hồ sơ gồm những gì?

34

Muốn thành lập tổ chức Tôn giáo trực thuộc có phạm
vi hoạt động trên địa bàn tỉnh, thì hồ sơ gồm những
thành phần gì?

35

Thông báo kết quả của người được bầu cử làm chức
việc thì thành phần, số lượng hồ sơ gồm những gì?

cử;
+ Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử,
suy cử.
+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Căn cứ Điều 35 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày
03/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 35
TTHC mới và 17 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết
của Sở Nội vụ Tổ chức tôn giáo trước khi bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc sau đây
có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn
giáo.
Thành phần Hồ sơ gồm:
- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo (nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Căn cứ Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số: 62/2017/NĐ-CP ngày 30/1/2017 của
Chính phủ; Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 35 TTHC mới và 17 TTHC bãi bỏ trong lĩnh
vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thì hồ sơ gồm những thành
phần:
- Văn bản đề nghị (theo mẫu);
- Văn bản tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi chia,
tách, sáp nhập, hợp nhất;
- Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn
giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức tôn giáo trực thuộc;
- Hiến chương của tổ chức tôn giáo trực thuộc (nếu có);
- Bản kê khai tài sản hợp pháp của tổ chức tôn giáo trực thuộc;
- Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.
Căn cứ Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/1/2017 của
Chính phủ; Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 35 TTHC mới và 17 TTHC bãi bỏ trong lĩnh
vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ: Thông báo kết quả của
người được bầu cử làm chức việc thì thành phần, số lượng hồ sơ gồm:
- Văn bản thông báo (theo mẫu B20, phụ lục Nghị định số: 162/2017/NĐ-CP ngày
30/1/2017 của Chính phủ) và các tài liệu kèm theo (nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
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Muốn thông báo danh mục hoạt động tôn giáo hàng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ hoặc qua đường Bưu điện, Trung tâm
năm thì nộp hồ sơ ở đâu?
Phục vụ Hành chính công, 17 Trần Hưng Đạo, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy
định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử; Căn cứ Quyết
định số 439/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố 5
TTHC mới trong lĩnh vực văn thư lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ,
muốn cấp Bản sao chứng thực tài liệu lưu trữ thì:
- Bước 1: Độc giả có nhu cầu chứng thực tài liệu lưu trữ phải đăng ký vào Phiếu yêu
cầu chứng thực.
Muốn cấp Bản sao chứng thực tài liệu lưu trữ thì phải
- Bước 2: Sau khi độc giả điền đầy đủ các thông tin vào Phiếu yêu cầu chứng thực,
làm thế nào?
viên chức Phòng đọc xác nhận các thông tin về nguồn gốc, địa chỉ lưu trữ của tài liệu
đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử, gồm: Tờ số, số hồ sơ, số Mục lục hồ sơ, tên phông,
số chứng thực được đăng ký trong Sổ chứng thực. Các thông tin về chứng thực tài liệu
được thể hiện trên Dấu chứng thực.
- Bước 3: Viên chức Phòng đọc điền đầy đủ các thông tin vào Dấu chứng thực đóng
trên bản sao, ghi ngày, tháng, năm chứng thực, trình Giám đốc hoặc Phó Giám đốc
Trung tâm Lưu trữ lịch sử ký xác nhận và đóng dấu của Trung tâm Lưu trữ lịch sử
tỉnh Gia Lai.
Căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy
định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử; Căn cứ Quyết
định số 439/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố 5
TTHC mới trong lĩnh vực văn thư lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ:
Muốn sử dụng tài liệu nghiên cứu tại chỗ ở Trung tâm lưu trữ thì:
Muốn sử dụng tài liệu nghiên cứu tại chỗ ở Trung - Bước 1: Độc giả đến sử dụng tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh phải có
tâm lưu trữ phải làm thế nào?
Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; trường hợp sử dụng tài liệu để phục vụ công tác
thì phải có Giấy giới thiệu hoặc văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức nơi công tác.
- Bước 2: Độc giả ghi các thông tin vào Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu.
- Bước 3: Sau khi độc giả hoàn thành thủ tục đăng ký, viên chức Phòng đọc đăng ký
độc giả vào sổ; viên chức Phòng đọc hướng dẫn độc giả tra tìm tài liệu và viết phiếu
yêu cầu sử dụng tài liệu.
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- Bước 4: Sau khi hồ sơ đề nghị sử dụng tài liệu của độc giả được duyệt, viên chức
Phòng đọc giao tài liệu cho độc giả sử dụng. Độc giả kiểm tra tài liệu và ký nhận vào
sổ giao nhận tài liệu.
Ông/bà có nhu cầu cấp bản sao tài liệu lưu trữ phải đăng ký vào Phiếu yêu cầu sao tài
Muốn cấp Bản sao tài liệu lưu trữ thì phải đăng ký ở
liệu tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ, Trung tâm Phục vụ Hành chính
đâu?
công, 17 Trần Hưng Đạo, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy
định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử; Căn cứ Quyết định
số 439/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố 5 TTHC
mới trong lĩnh vực văn thư lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, thủ tục
Muốn nghiên cứu, tra cứu tài liệu tại Trung tâm lưu gồm có:
trữ cần làm thủ tục gì?
- Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
- Giấy giới thiệu hoặc văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức nơi công tác (trường
hợp cơ quan cử đi);
- Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu;
- Phiếu yêu cầu sử dụng tài liệu.
Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Quầy số 05 - Sở Nông nghiệp và Phát triển
Địa điểm tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của Sở
nông thôn tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai.
NNPTNT ở đâu?
Địa chỉ: Số 17 Trần Hưng Đạo - Tp. Pleiku - tỉnh Gia Lai.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại
Thời gian làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Gia Lai:
quả Sở?
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần,
Sáng: Từ 7h00’ đến 10h30’ Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’.
Vui lòng truy cập trang web:
Tra cứu qua mạng về thông tin thủ tục hành chính?
http://dvc.gialai.gov.vn;
Như thành phần hồ sơ, trình tự giải quyết công việc,
http://snnptnt.gialai.gov.vn;
thời hạn giải quyết công việc, mức phí/lệ phí...
http://csdl.thutuchanhchinh.vn.
Tra cứu kết quả hồ sơ, tra cứu bằng số biên nhận và mã hồ sơ ghi trên Giấy tiếp nhận
và trả kết quả.
Làm sao đề biết được thông tin kết quả Hồ sơ xử lý
Đối với dịch vụ công trực tuyến xin vui lòng truy cập trang web:
của mình?
http://dvc.gialai.gov.vn, sau đó, đăng nhập tài khoản để lấy thông tin về hồ sơ thủ tục
hành chính của quý vị.
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Gửi câu hỏi trực tiếp tại nơi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính hoặc truy cập trang
Gửi câu hỏi để giải đáp thắc mắc?
web: http://motcua.gialai.gov.vn để gửi nội dung. Và sẽ được chuyên viên giải đáp
kịp thời, đầy đủ cho quý vị.
Xin giải đáp:
Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan
nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
a) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông
tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính
đó.
b) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho
phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu
cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ
Dịch vụ công trực tuyến? Và mức độ 1, 2, 3, 4 là như
quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
thế nào?
c) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho
phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức
cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được
thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được
thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
d) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho
phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết
quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến
người sử dụng.
Đăng nhập vào địa chỉ: http://dvc.gialai.gov.vn;
Muốn đăng ký dịch vụ công trực tuyến thì truy cập Sau đó, điền thông tin đăng ký, lưu ý những mục đánh dấu * là mục bắt buộc phải có
vào đường dẫn nào?
thông tin.
Hệ thống sẽ gửi SMS/email xác nhận và gửi Mật khẩu tài khoản cho quý vị.
Đăng ký trực tuyến thì phải nộp thành phần hồ sơ Vì hồ sơ được gửi trên môi trường mạng nên quý vị cần nhấn đính kèm file ảnh/file
liên quan như thế nào?
scan.
Lợi ích khi tổ chức, doanh nghiệp, người dân sử dụng
Khi sử dụng sẽ tiết kiệm được công sức, chi phí đi lại, thời gian nộp hồ sơ.
dịch vụ công trực tuyến?
Khi nộp hồ sơ, do có việc bận nên không tự đến nộp
hồ sơ trực tiếp nên nhờ người khác nộp hộ có được Được phép nhờ người khác nộp dùm hồ sơ.
không?
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Khi có kết quả tôi có được ủy quyền cho người khác Có, nhưng phải có Giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương nới người
nhận thay hay không?
ủy quyền cư trú.
Hồ sơ đề nghị phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh theo quy định tại Thông
tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn về hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh, Gồm:
+ Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt Hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh;
+ Thuyết minh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh, có ký tên, đóng dấu của chủ đầu
tư và đơn vị tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, dự toán; bản chính;
+ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất (bản sao hợp pháp); bản đồ thiết kế công trình lâm
Hồ sơ cần nộp để đề nghị phê duyệt thiết kế, dự toán sinh (bản chính);
công trình lâm sinh?
+ Biên bản nghiệm thu ngoại nghiệp giữa Chủ đầu tư với đơn vị tư vấn khảo sát, lập
hồ sơ thiết kế, dự toán (bản chính);
+ Biên bản nghiệm thu nội nghiệp giữa Chủ đầu tư với đơn vị tư vấn khảo sát, lập hồ
sơ thiết kế, dự toán (bản chính);
+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư và các tài liệu có liên quan (đề cương kỹ thuật và
dự toán cho lập hồ sơ (nếu có), chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao chứng thực)
hoặc chủ trương cho phép sử dụng đất của cấp có thẩm quyền, quy hoạch phát triển
lâm nghiệp).
Thành phần hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinhtheo quy định tại Thông tư số
23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
về hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh, Gồm:
1. Thuyết minh thiết kế công trình lâm sinh được lập theo mẫu tại Phụ lục I ban hành
kèm theo Thông tư này.
Thành phần hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm
2. Thiết kế công trình lâm sinh, gồm: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ thiết kế
sinh?
công trình lâm sinh tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000, được lập trên nền bản đồ địa hình
theo hệ quy chiếu VN 2.000, có lưới tọa độ, số hiệu tiểu khu, khoảnh, lô; thể hiện
đường đồng mức, hiện trạng, các vật thể chuẩn (sông suối, đường giao thông, băng
cản lửa, trạm bảo vệ rừng,...) và các nội dung hướng dẫn tại Phụ lục II Thông tư này.
3. Dự toán công trình lâm sinh.
Thời gian thực hiện Thủ tục Thẩm định và phê duyệt
1. Thời gian thực hiện: 18 ngày.
hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh là bao
2. Phí, lệ phí: không.
nhiêu ngày? Có phải nộp phí, lệ phí hay không? Hồ
3. Hồ sơ có thể nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp.
sơ có thể nộp qua đường bưu điện không?

15

55

56

57

58

Khi nào cần thực hiện Thủ tục Điều chỉnh thiết kế,
dự toán công trình lâm sinh? Thời gian thực hiện Thủ
tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ điều chỉnh thiết
kế, dự toán công trình lâm sinh là bao nhiêu ngày?
Có phải nộp phí, lệ phí hay không? Hồ sơ có thể nộp
qua đường bưu điện không?

Thành phần, số lượng hồ sơ đề nghị Thẩm định, phê
duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích
rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác.

Các loại bản đồ, tỷ lệ bản đồ cần nộp trong hồ sơ đề
nghị Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của
chủ rừng là tổ chức?

Điều kiện thực hiện Thủ tục Miễn, giảm tiền dịch vụ
môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi
trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của
một tỉnh)?

1. Cần thực hiện thủ tục trên khi:
a. Khi cần Điều chỉnh thiết kế công trình lâm sinh trong các trường hợp:
- Khi dự án đầu tư có yêu cầu điều chỉnh thiết kế công trình lâm sinh.
- Trong quá trình thực hiện công trình lâm sinh có yêu cầu phải điều chỉnh thiết kế để
đảm bảo chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư của dự án.
b. Điều chỉnh dự toán công trình lâm sinh được điều chỉnh trong các trường hợp:
- Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án theo quy định.
- Điều chỉnh thiết kế.
2. Thời gian thực hiện: 18 ngày.
3. Phí, lệ phí: không.
4. Hồ sơ có thể nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp.
- Thành phần hồ sơ được quy định tại Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày
15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, gồm:
+ Phương án trồng rừng thay thế (theo mẫu tại Phụ lục 01 của Thông tư số
23/2017/TT-BNNPTNT);
+ Văn bản đề nghị phê duyệt phương án Phương án trồng rừng thay thế (theo mẫu tại
Phụ lục 02 của Thông tư số 23/2017/TT-BNNTPTNT).
+ Dự án đầu tư có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và các tài liệu
khác có liên quan.
- Số lượng: 05 bộ (01 bản chính và 04 bản sao).
Theo quy định tại Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ
Nông nghiệp và PTNT quy định các loại bản đồ, tỷ lệ bản đồ của phương án quản lý
rừng bền vững:
a) Các loại bản đồ gồm: bản đồ hiện trạng rừng theo tiêu chuẩn Việt Nam số TCVN
11565:2016 ; bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi
trường;
b) Tỷ lệ bản đồ: 1/5.000 hoặc 1/10.000 hoặc 1/25.000 hoặc 1/50.000 theo hệ quy
chiếu VN 2000 do chủ rừng tự chọn loại tỷ lệ bản đồ phù hợp với quy mô diện tích
của khu rừng.
Điều kiện thực hiện: Có; Theo quy định tại Điều 73 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP
ngày 16/11/2018 của Chính phủ trường hợp Miễn, giảm gồm:
- Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng của thiên tai, hỏa
hoạn, động đất, bão lụt, lũ quét, lốc, sóng thần, lở đất xảy ra, làm thiệt hại trực tiếp
đến vốn, tài sản của mình dẫn tới mất khả năng hoặc phải ngừng hoạt động sản xuất
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Khi nào thực hiện Thủ tục Quyết định chủ trương
chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ đối với
khu rừng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý và
Khi nào thực hiện Thủ tục Quyết định chủ trương
chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân?

Thành phần, số lượng hồ sơ Thủ tục Chuyển loại
rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
quyết định thành lập; Thời hạn giải quyết; Có phải
nộp phí, lệ phí hay không? Hồ sơ có thể nộp qua
đường bưu điện không?

kinh doanh và không thuộc đối tượng bắt buộc phải mua bảo hiểm tài sản theo quy
định của pháp luật.
- Cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh bị mất năng lực hành vi dân sự, chết hoặc bị
tuyên bố là chết, mất tích không còn tài sản để trả hoặc người giám hộ, người thừa kế
thực sự không có khả năng trả nợ thay cho cá nhân đó.
- Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh có quyết định giải thể hoặc phá sản của cơ
quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, không còn vốn, tài sản để chi trả nợ
cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng.
Theo quy định của điều 20, Luật lâm nghiệp 2017, quy định Thẩm quyền quyết định
chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác như sau:
1. Thực hiện thủ tục Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục
đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ đối với khu rừng thuộc Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh quản lý khi Dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích
khác trong trường hợp sau:
- Chuyển mục đích sử dụng rừng đặc dụng sang mục đích khác dưới 50 ha;
- Chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới sang
mục đích khác từ 20 ha đến dưới 50 ha;
- Chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và rừng phòng hộ
chắn sóng, lấn biển sang mục đích khác từ 20 ha đến dưới 500 ha;
- Chuyển mục đích sử dụng rừng rừng sản xuất sang mục đích khác từ 50 ha đến dưới
1.000 ha.
2. Thực hiện thủ tục Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục
đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân khi Dự án có chuyển mục đích sử
dụng rừng sang mục đích khác trong trường hợp sau:
- Chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới, rừng
phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển sang mục đích
khác dưới 20 ha;
- Chuyển mục đích sử dụng rừng rừng sản xuất sang mục đích khác dưới 50 ha.
Theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp quy định:
1. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Tên thành phần hồ sơ:
- Văn bản đề nghị của chủ rừng;
- Phương án chuyển loại rừng.
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b) Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ
2. Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc
3. Phí, lệ phí (nếu có): Không
4. Hồ sơ có thể nộp qua đường bưu điện không: có thể qua dịch vụ bưu chính hoặc
Gửi trực tiếp.
Việc thu phí cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp được quy
định như sau:
- Theo Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân
tỉnh Gia Lai về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình
tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên
địa bàn tỉnh. Quy định:
Cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống có phải nộp + Đối với bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng: 2.000.000 đồng/1 lần bình
phí, lệ phí không?
tuyển, công nhận.
+ Đối với bình tuyển, công nhận vườn giống, rừng giống cây trồng lâm nghiệp:
5.000.000 đồng/1 lần bình tuyển, công nhận.
- Theo Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/2/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng
Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong
lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp. Quy định
+ Phí công nhận lâm phần tuyển chọn: 600.000 đồng/1 giống.
Căn cứ điều 11Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông
nghiệp và PTNT Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản thì :
1. Hồ sơ khai thác: Phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên theo
Mẫu số 09 kèm theo Thông tư này.
2. Cách thức nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện
hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Đơn vị tôi có nhu cầu khai thác động vật rừng thông
3. Trình tự thực hiện:
thường từ tự nhiên thi cần phải lập hồ sơ như thế
a) Trước khi khai thác, chủ rừng hoặc tổ chức, cá nhân khai thác (trong trường hợp tổ
nào?
chức, cá nhân khai thác không phải là chủ rừng) nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại
khoản 1 Điều này đến Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh nơi khai thác. Trường hợp hồ sơ
không hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Chi cục Kiểm
lâm cấp tỉnh nơi khai thác có trách nhiệm hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng văn bản cho
tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ;
b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chi cục Kiểm
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lâm cấp tỉnh nơi khai thác tổ chức thẩm định hồ sơ.
Hội đồng thẩm định gồm đại diện: Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh nơi khai thác, Sở Tài
nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi khai thác. Trường hợp cần
thiết, Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh nơi khai thác mời thêm các tổ chức, cá nhân khác.
Thủ trưởng Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh nơi khai thác là Chủ tịch Hội đồng;
c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Hội đồng thẩm định có trách nhiệm xem xét,
đánh giá phương án khai thác và lập biên bản thẩm định phương án khai thác theo
Mẫu số 10 kèm theo Thông tư này;
d) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản thẩm định, Chi cục
Kiểm lâm cấp tỉnh nơi khai thác phê duyệt phương án khai thác khi có tối thiểu 2/3
thành viên Hội đồng thẩm định đồng ý, gửi kết quả cho tổ chức, cá nhân hoặc thông
báo bằng văn bản đối với trường hợp không phê duyệt và nêu rõ lý do.
4. Sau khai thác, chủ lâm sản lập và trình cơ quan Kiểm lâm sở tại xác nhận bảng kê
lâm sản.
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Người dân đến Trung tâm dịch vụ hành chính công
của tỉnh Gia Lai hỏi? các Thủ tục hành chính về
Đăng ký trại nuôi sinh sản/sinh trưởng động vật
hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; thủ tục cấp Giấy
chứng nhận trại nuôi gấu, cấp phép khai thác động
vật rừng thông thường đã được công bố, công khai
tại trụ sở cơ quan Kiểm lâm, UBND các xã hiện nay
còn thực hiện hay không?

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 40 của Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019
của Chính phủ;
Các TTHC vừa nêu trên, hiện nay không còn phù hợp theo quy định pháp luật hiện
hành (các văn bản trước đây như : Nghị định 32/2006/NĐ-CP, Nghị định
82/2006/NĐ-CP; điều 5 Nghị định 98/2011/NĐ-CP, Thông tư 47/2012/TTBNNPTNT đã hết hiệu lực thi hành) .

Người trực tiếp quản lý, người trực tiếp bán thuốc Bảo vệ thực vật (BVTV) phải có
Tổ chức, cá nhân cần có bằng cấp gì thì được kinh
trình độ trung cấp trở lên về một trong các chuyên ngành: BVTV, trồng trọt, sinh học,
doanh, buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật?
nông học hoặc có Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV.
Thẩm định cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện
Không phải nộp vì hiện tại chưa có văn bản của cấp có thẩm quyền quy định.
buôn bán phân bón nộp phí bao nhiêu?
Lĩnh vực Tư pháp
Trả lời:
1. Để đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực truyến, công dân truy cập vào địa chỉ
Đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến thực
website https://lltptructuyen.moj.gov.vn/gialai, chọn mục “Nhập tờ khai”
hiện như thế nào?
2. Các bước thao tác để hoàn thành việc đăng ký thực hiện như phần “Hướng dẫn”
hiển thị trên giao diện website.
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Thời gian Cấp phiếu lý lịch tư pháp là bao nhiêu
ngày?

68

Nhờ người khác đi làm thay lý lịch tư pháp có được
không?

69

Quên mang chứng minh nhân dân nhưng có mang hộ
khẩu. Trong hộ khẩu có ghi số chứng minh nhân dân
có làm phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) được không?

3. Để điền chính xác thông tin vào “Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp” trực
tuyến, công dân tải tài liệu hướng dẫn tại mục “Tải hướng dẫn sử dụng” để thực hiện
Trả lời:
1. Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 15 ngày làm việc đối với các trường
hợp sau: người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều
nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài; trường hợp phải xác
minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích.
2. Ngoài các trường hợp nói trên, thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 10
ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ.
Trả lời:
1. Cá nhân được ủy quyền cho người khác thay mình thực hiện thủ tục yêu cầu cấp
Phiếu lý lịch tư pháp số 1 trong các trường hợp sau:
- Người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền: những người
này có thể thay người ủy quyền thực hiện thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp
mà không cần phải có văn bản ủy quyền.
- Người được ủy quyền không thuộc trường hợp nói trên (không phải là cha, mẹ, vợ,
chồng, con của người ủy quyền) có thể thay người ủy quyền thực hiện thủ tục yêu cầu
cấp Phiếu lý lịch tư pháp nếu được ủy quyền bằng văn bản.
Việc lập văn bản ủy quyền thực hiện theo quy định của pháp luật.
2. Cá nhân không được ủy quyền cho người khác thay mình thực hiện thủ tục yêu
cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2.
Trả lời:
1. Trường hợp này Sở Tư pháp không tiếp nhận yêu cầu cấp phiếu LLTP của cá nhân.
2. Sở Tư pháp được tiếp nhận yêu cầu cấp phiếu LLTP khi Hồ sơ yêu cầu cấp phiếu
LLTP đầy đủ giấy tờ, tài liệu theo quy định. Cụ thể, thành phần hồ sơ yêu cầu cấp
phiếu LLTP bao gồm:
a) Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (theo mẫu);
b) Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý
lịch tư pháp (chỉ cần 01 trong 02 loại giấy tờ tùy thân này);
c) Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người
được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
d) Trường hợp cá nhân có yêu cầu cấp phiếu LLTP ủy quyền cho người khác làm
thay thì hồ sơ có thêm “Văn bản ủy quyền”.
Người được ủy quyền xuất trình CMND hoặc hộ chiếu của mình cho cán bộ tiếp nhận
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hồ sơ khi nộp hồ sơ.
Trả lời:
Ông (bà) có thể tra cứu kết quả thụ lý và giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở
Tư pháp bằng các phương thức như sau mà không cần trực tiếp đến Trung tâm Dịch
vụ hành chính công của tỉnh.
1. Sử dụng Zalo để tra cứu thông tin (nhắn tin vào zalo chính quyền điện tử tỉnh
Gia Lai để tra cứu kết quả)
- Bước 1: Truy cập vào ứng dụng ZALO, nhập vào ô tìm kiếm cụm từ “Chính quyền
điện tử tỉnh Gia Lai”;
- Bước 2: Nhấn vào biểu tượng “Chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai” để truy cập vào
trang;
Tôi có thể tự tra cứu tại nhà kết quả giải quyết yêu - Bước 3: Tìm và nhấn vào biểu tượng bàn phím phía bên trái cuối trang;
cầu cấp phiếu LLTP của tôi hay không?
- Bước 4: Soạn tin nhắn mã số biên nhận hồ sơ (mã hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ
và hẹn trả kết quả Sở Tư pháp cấp cho cá nhân) nhấn gửi tin nhắn. Sau khi tin nhắn
được gửi đi, hệ thống sẽ gửi tin nhắn phản hồi kết quả xử lý hồ sơ.
2. Tra cứu hồ sơ trên Trang “Hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh Gia Lai”
- Bước 1: Truy cập vào địa chỉ website http://motcua.gialai.gov.vn/web/guest/home.
- Bước 2: Tại mục “Chọn đơn vị”: nhấp vào ô sau đó chọn đơn vị Sở Tư pháp;
- Bước 3: Tại mục “Mã số biên nhận”: nhập mã hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và
hẹn trả kết quả Sở Tư pháp cấp cho cá nhân.
- Bước 4: Nhấn “Tìm kiếm” để hệ thống hiển thị kết quả xử lý.
3. Gọi điện thoại đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp (trong giờ
hành chính); số điện thoại: 0269.3512.369 để tra cứu kết quả.
Trả lời:
1. Thời hạn hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (cùng loại) là như nhau
theo quy định pháp luật, không phụ thuộc vào hình thức nộp hồ trực tuyến hay nộp hồ
sơ trực tiếp.
Tại sao đăng ký dịch vụ công trực tuyến và lên nộp
2. Thời hạn giải quyết TTHC được tính từ lúc Sở Tư pháp nhận được hồ sơ hợp
hồ sơ trực tiếp, thời gian có kết quả lại khác nhau?
lệ, cá nhân/ tổ chức đã hoàn thành việc đóng phí theo quy định (đối với trường hợp
quy định phải đóng phí).
Thời hạn này được thể hiện trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Sở Tư
pháp cấp cho cá nhân.
Trả lời:
Làm lý lịch tư pháp hết bao nhiêu tiền?
1. Việc thu phí và mức thu phí thực hiện yêu cầu cấp phiếu LLTP hoặc TTHC
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thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp được thực hiện theo quy định của pháp luật.
2. Mức thu phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp thực hiện như sau:
a) Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp: 200.000 đồng/ lần/ người.
b) Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của sinh viên, người có công với cách
mạng, thân nhân liệt sỹ (gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con (con đẻ, con nuôi),
người có công nuôi dưỡng liệt sỹ): 100.000 đồng/ lần/ người.
c) Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 02
Phiếu lý lịch tư pháp trong một lần yêu cầu, thì kể từ Phiếu thứ 3 trở đi tổ chức thu
phí được thu thêm 5.000 đồng/ Phiếu để bù đắp chi phí cần thiết cho việc in mẫu
Phiếu lý lịch tư pháp.
3. Các trường hợp được miễn thu phí
a) Trẻ em theo quy định tại Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
b) Người cao tuổi theo quy định tại Luật người cao tuổi.
c) Người khuyết tật theo quy định tại Luật người khuyết tật.
d) Người thuộc hộ nghèo.
e) Người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã
có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy
định của pháp luật.
Trả lời:
1. Phiếu lý lịch tư pháp không phải là giấy xóa án tích.
Phiếu lý lịch tư pháp có phải là giấy xóa án tích 2. Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp
không?
có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích, bị cấm hay không bị cấm đảm
nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh
nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.
Trả lời:
1. Điểm khác nhau cơ bản giữa Phiếu Lý lịch tư pháp số 1 và Phiếu Lý lịch tư
pháp số 2 là:
a) Về lượng nội dung thông tin thể hiện trên phiếu:
Phiếu lý lịch tư pháp số 1 khác Phiếu lý lịch tư pháp
- Phiếu Lý lịch tư pháp số 1: trường hợp người có án tích và đã được xóa án tích,
số 2 như thế nào?
thì án tích đó không thể hiện trên Phiếu Lý lịch tư pháp số 1.
- Phiếu Lý lịch tư pháp số 2: trường hợp người có án tích và đã được xóa án tích,
thông tin về án tích vẫn thể hiện trên Phiếu Lý lịch tư pháp số 2.
Ngoài ra, tại Phiếu Lý lịch tư pháp số 2 còn có thêm thông tin về cha, mẹ, vợ,
chồng của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
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b) Về thủ tục thực hiện:
- Người yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp số 1 có thể ủy quyền người thay mình
thực hiện TTHC.
- Người yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp số 2 phải trực tiếp thực hiện TTHC
mà không được ủy quyền cho người khác.
c) Về đối tượng có quyền yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp:
- Phiếu Lý lịch tư pháp số 1 cấp cho Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã
hoặc đang cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của mình;
Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có quyền yêu cầu cấp
Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh
doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.
- Phiếu Phiếu Lý lịch tư pháp số 2 cấp cho Cơ quan tiến hành tố tụng có quyền
yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và cấp
theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.
2. Nội dung thể hiện tại Phiếu lý lịch tư pháp gồm:
a) Phiếu lý lịch tư pháp số 1: Họ, tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh,
quốc tịch, nơi cư trú, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp
Phiếu lý lịch tư pháp.
Đối với người được xoá án tích và thông tin về việc xoá án tích đã được cập nhật
vào Lý lịch tư pháp thì ghi “không có án tích”.
b) Phiếu lý lịch tư pháp số 2: Họ, tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh,
quốc tịch, nơi cư trú, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, họ, tên cha, mẹ, vợ,
chồng của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
Đối với người đã bị kết án thì ghi đầy đủ án tích đã được xoá, thời điểm được xoá án
tích, án tích chưa được xóa, ngày, tháng, năm tuyên án, số bản án, Toà án đã tuyên
bản án, tội danh, điều khoản luật được áp dụng, hình phạt chính, hình phạt bổ sung,
nghĩa vụ dân sự trong bản án hình sự, án phí, tình trạng thi hành án. (Điều 42, 42 Luật
Lý lịch tư pháp).
Trả lời:
Theo quy định tại Khoản 5 Điều 12 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày
Đến ngày hẹn nhận kết quả mà chưa có kết quả, tại
23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải
sao không cấp lại phiếu hẹn mới và ghi rõ ngày hẹn
quyết thủ tục hành chính, khi đến ngày hẹn nhận kết quả mà chưa có kết quả, Sở Tư
mới cho công dân biết?
pháp sẽ ban hành văn bản xin lỗi ông (bà), nêu lý do chậm giải quyết hồ sơ và hẹn lại
thời gian trả kết quả.
23
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Tại sao hồ sơ tôi đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp
trực truyến, có scan đính kèm file mà chờ mãi không
thấy có kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp gửi cho tôi?
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Hiện tại tôi đang đăng ký tạm trú tại tỉnh Gia Lai; tôi
có thể yêu cầu Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai cấp Phiếu lý
lịch tư pháp cho tôi được không?
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Người nước ngoài yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp
được không? Nếu được thì cơ quan nào có thẩm
quyền cấp?

Việc xin lỗi và hẹn lại chỉ được thực hiện một lần.
Trả lời:
- Khi công dân đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, tại bước in tờ khai
có hướng dẫn hồ sơ chờ nhân viên bưu điện đến lấy hoặc công dân mang ra bưu điện
gửi.
- Hiện nay chưa triển khai dịch vụ thu hồ sơ tại nhà nên công dân phải mang hồ
sơ gồm tờ khai đăng ký lý lịch tư pháp trực tuyến, bản sao y chứng minh nhân dân,
sao y hộ khẩu ra bưu điện gần nhất để gửi về địa chỉ Trung tâm phục vụ Hành chính
công tỉnh Gia Lai - địa chỉ số 17 Trần Hưng Đạo, p. Tây Sơn, Pleiku, Gia Lai Quầy 4
Sở Tư pháp; đồng thời gửi phí làm lý lịch tư pháp kèm hồ sơ.
- Khi nhận được hồ trơ và phí, Sở Tư pháp tiếp nhận và giải quyết yêu cầu cấp Phiếu
LLTP.
Trả lời:
Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 45 Luật Lý lịch tư pháp: Công dân Việt
Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp
tại Sở Tư pháp nơi tạm trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi
cư trú trước khi xuất cảnh.
Như vậy:
- Trường hợp cá nhân (có yêu cầu cấp Phiếu LLTP) là công dân Việt Nam, đang
tạm trú tại tỉnh Gia Lai nhưng hiện có hộ khẩu thường trú tại địa phương khác thì nộp
hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi thường trú.
- Trường hợp cá nhân (có yêu cầu cấp Phiếu LLTP) là công dân Việt Nam, đang
tạm trú tại tỉnh Gia Lai và hiện tại không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi
tạm trú.
- Trường hợp cá nhân (có yêu cầu cấp Phiếu LLTP) là công dân Việt Nam, hiện đang
cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh.
Trả lời:
1. Người nước ngoài đã từng cư trú ở Việt Nam hoặc đang cư trú tại Việt Nam
có quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp.
2. Cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu LLTP cho người nước ngoài (Khoản 1,
khoản 2 Điều 44 Luật Lý lịch tư pháp):
- Sở Tư pháp nơi người nước ngoài đang cư trú cấp phiếu lý lịch tư pháp cho
người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.
- Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài
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Người khuyết tật đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp có
được miễn phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp
không?
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Tôi mới được cấp phiếu lý lịch tư pháp được 1 tuần
(02 phiếu), giờ muốn xin cấp thêm mấy phiếu nữa có
được không?
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Còn 01 tháng nữa là tôi hoàn thành thời gian tập sự
hành nghề công chứng. Nay Bộ Tư pháp tổ chức
kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng.
Tôi có thể đăng ký trước cho kịp đợt kiểm tra kết quả
tập sự hành nghề công chứng này có được không?
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Tôi muốn đăng ký tập sự hành nghề công chứng
nhưng không biết phải đăng ký thế nào? Tôi tự đi
liên hệ với tổ chức hành nghề công chứng để tập sự
hay Sở Tư pháp chỉ định tổ chức hành nghề công
chứng cho tôi tập sự?

đã từng cư trú tại Việt Nam.
Trả lời:
Pháp luật quy định các trường hợp được miễn phí cung cấp thông tin LLTP
gồm:
1. Trẻ em theo quy định tại Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
2. Người cao tuổi theo quy định tại Luật người cao tuổi.
3. Người khuyết tật theo quy định tại Luật người khuyết tật.
4. Người thuộc hộ nghèo.
5. Người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy
định của pháp luật.
Trả lời:
Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp đã được cấp 02 Phiếu lý lịch tư
pháp theo quy định; nay có nhu cầu được cấp thêm Phiếu lý lịch tư pháp thì Sở Tư
pháp được thu thêm 5.000 đồng/ 01 Phiếu được cấp thêm để bù đắp chi phí cần thiết
cho việc in mẫu Phiếu lý lịch tư pháp.
Trả lời:
Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày
15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng thì
những người đã hoàn thành thời gian tập sự và các nghĩa vụ của Người tập sự theo
quy định của Luật công chứng và Thông tư 04/2015/TT-BTP mới được đăng ký tham
dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng.
Trường hợp này, người tập sự nchưa hoàn thành thời gian tập sự thì không thể đăng
ký trước cho kịp đợt kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng.
Trả lời:
Khoản 1 Điều 11 Luật Công chứng năm 2014 quy định "Người tập sự có thể tự
liên hệ với một tổ chức hành nghề công chứng đủ điều kiện nhận tập sự về việc tập sự
tại tổ chức đó; trường hợp không tự liên hệ được thì đề nghị Sở Tư pháp ở địa
phương nơi người đó muốn tập sự bố trí tập sự tại một tổ chức hành nghề công chứng
đủ điều kiện nhận tập sự."
Theo quy định trên, khi nào người tập sự không tự liên hệ được thì có đơn đề nghị Sở
Tư pháp ở địa phương nơi người đó muốn tập sự bố trí tập sự tại một tổ chức hành
nghề công chứng đủ điều kiện nhận tập sự.

25

83

84

85

V

86

Trả lời:
Tôi là nhân viên Văn phòng công chứng, tôi nộp hồ
Ông (bà) có thể nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung hoạt động của văn phòng công
sơ đăng ký thay đổi nội dung hoạt động của văn
chứng nếu ông (bà) có giấy ủy quyền hợp lệ hoặc giấy giới thiệu của Trưởng Văn
phòng công chứng được không?
phòng công chứng nơi ông (bà) làm việc.
Trả lời:
Khoản 1 Điều 36 Luật luật sư năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy định:
"Khi có sự thay đổi tên, địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng giao dịch, lĩnh vực hành
nghề, danh sách luật sư thành viên, người đại diện theo pháp luật của tổ chức hành
Trưởng chi nhánh văn phòng luật sư lập hồ sơ đăng
nghề luật sư, các nội dung khác trong hồ sơ đăng ký hoạt động thì trong thời hạn
ký thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh có được
mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, tổ chức hành nghề luật sư phải
không (ký tên vào các giấy tờ như: đơn đề nghị,
đăng ký với Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động. Trường
quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở…)?
hợp có thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động, tổ chức hành nghề luật sư được
cấp lại Giấy đăng ký hoạt động."
Theo quy định trên, hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh do người đại
diện theo pháp luật của văn phòng luật sư lập.
Trả lời:
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, ông (bà) được Sở Tư pháp cấp “Giấy tiếp nhận hồ sơ và
hẹn trả kết quả”, ông (bà) cầm tờ giấy hẹn này đến quầy của Bưu điện (đặt tại Trung
Tôi nhà xa, đi lại vất vả, muốn đăng ký trả kết quả về
tâm Hành chính công của tỉnh) để đăng ký nhận kết quả qua đường bưu điện (có trả
nhà bằng đường bưu điện thì phải làm sao?
phí dịch vụ).
Trường hợp ông (bà) nộp hồ sơ trực tuyến thì khi chuyển hồ sơ giấy qua đường bưu
điện, ông (bà) đăng ký với Bưu điện dịch vụ nhận kết quả qua đường bưu điện.
Lĩnh vực Xây dựng
Trả lời: Hiện nay việc cấp giấy phép xây dựng tại Sở Xây dựng, UBND các
huyện, thị xã, thành phố và Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đựơc thực hiện theo quy
Bạn cho biết theo quy định công trình xây dựng nào định tại Luật Xây dựng năm 2014 (Điều 89 đến Điều 106), Nghị định 59/2015/NĐphải thẩm định thiết kế bản vẽ thi công trước khi cấp CP ngày 18/6/2019 của Chính phủ, Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của
giấy phép xây dựng, cơ quan nào thực hiện thẩm Bộ Xây dựng. Theo đó, thành phần cơ bản hồ sơ cấp giấy phép xây dựng công trình
định? Hồ sơ cấp phép xây dựng gồm những thủ tục bao gồm:
gì?
- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;
- Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất
đai;
- Bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được thẩm định và phê
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Hộ gia đình có nhà ở 02 tầng (đã được cấp chứng
nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà) nay nộp hồ
sơ xin cải tạo, nâng thêm 2 tầng nữa + 01 tầng tum,
tổng cộng 4 tầng + 01 tầng tum. Đối với trường hợp
này có yêu cầu thẩm định kết cấu chịu lực không?

duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng
Theo đó, tuỳ thuộc vào quy mô công trình, phân loại, phân cấp công trình mà
bản vẽ thiết kế được thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật trước khi nộp
hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng (phân loại, phân cấp công trình cần tham khảo
Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ, Thông tư 03/2016/TTBXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng)
Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày
09/9/2016 về việc ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai,
trong đó có phân cấp thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán cho các công trình có
nguồn vốn từ ngân sách và vốn ngoài ngân sách nhà nước. Riêng các công trình có
nguồn vốn khác chưa có phân cấp thẩm định về cho cấp huyện, do đó các Sở quản lý
xây dựng chuyên ngành (Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và
phát triển nông thôn, Sở Công Thương) là cơ quan thẩm định theo quy định tại Điều
76 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư
xây dựng.
Trả lời: Căn cứ Điều 91, Điều 96 Luật Xây dựng năm 2014, trong đó điều kiện
cấp giấy phép xây dựng cho công trình là phải đảm bảo an toàn cho công trình, công
trình lân cận,…Do đó chủ đầu tư cần thực hiện các quy định tại Thông tư
05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng
xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ, trước khi nộp hồ sơ cấp giấy phép xây dựng.

Trả lời: Căn cứ Điều 12 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ
Hộ gia đình có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày
(mục đích đất trồng cây hàng năm) nay xin xây 27/01/2015, theo đó việc xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc phải đăng ký biến
chuồng nuôi heo quy mô 1.000 con, hoặc xây chuồng động chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác (đất xây dựng
nuôi dê phải xử lý như thế nào?
chuồng trại chăn nuôi gia súc). Do đó, chủ đâu tư phải liên hệ cơ quan quản lý đất đai
của địa phương để được hướng dẫn xử lý trước khi nộp hồ sơ cấp giấy phép xây dựng
theo quy định.
Trả lời: Căn cứ Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng,
hồ bơi thuộc công trình dân dụng có quy mô cấp III và cấp IV. Căn cứ Quyết định số
Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng hồ bơi tư nhân? 49/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định về cấp giấy
phép xây dựng trên địa bàn tỉnh thì thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là UBND cấp
huyện (trừ những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị cho đô
thị loại IV trở lên). Do đó chủ đầu tư liên hệ UBND cấp huyện tại nơi có công trình
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Thẩm quyền cấp phép xây dựng công trình quảng
cáo?
Đối với việc xây dựng các trạm viễn thông có diện
tích nhỏ hơn >10m2 có cần phải chuyển mục đích sử
dụng đất không?

Doanh nghiệp tôi chuẩn bị lập dự án đầu tư xây dựng
công trình. Vui lòng cho biết các nội dung cơ bản của
dự án theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014?

93
Bạn cho biết cơ quan nào chủ trì thẩm định đối với
dự án đầu tư xây dựng công trình gồm nhiều công
trình có cấp công trình khác nhau?
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Bạn cho biết thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán
xây dựng công trình thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư
của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai?

xây dựng để được hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng theo quy định.
Trả lời: Hiện nay, UBND tỉnh chưa phân cấp công trình quảng cáo cho cấp
huyện xử lý cấp giấy phép xây dựng, do đó các công trình quảng cáo Sở Xây dựng xử
lý cấp giấy phép theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày
28/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng
trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Trả lời: Căn cứ Khoản 9 Điều 3, Nghị định 53/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của
Chính phủ thì việc xây dựng các trạm viễn thông không cần thiết phải chuyển mục
đích sử dụng đất, tuy nhiên cần phải có Văn bản chấp thuận về địa điểm xây dựng của
UBND cấp huyện trên địa bàn xây dựng.
Trả lời:
- Đối với các dự án có tổng mức đầu tư ≥15 tỷ đồng, Chủ đầu tư phải lập báo
cáo nghiên cứu khả thi. Nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại Điều
54, Luật Xây dưng năm 2014.
- Đối với các dự án có tổng mức đầu tư <15 tỷ đồng, Chủ đầu tư lập báo cáo kinh tế kỹ thuật. Nội dung báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định tại Điều 55, Luật Xây
dưng năm 2014.
Trả lời: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 13 Thông tư số 18/2016/TT-BXD
ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về
thẩm định và phê duyệt dự án và thiết kế dự toán xây dựng công trình, đối với dự án
đầu tư xây dựng công trình gồm nhiều công trình có cấp công trình khác nhau thì cơ
quan chủ trì thẩm định là cơ quan có trách nhiệm thẩm định công trình chính có cấp
công trình cao nhất của dự án.
Trả lời: Thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình thuộc dự
án sử dụng vốn khác theo quy định tại Khoản 1, Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐCP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng được sửa đổi, bổ
sung tại Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ, cụ thể:
- Sở quản lý xây dựng chuyên ngành chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật
(trường hợp thiết kế ba bước), thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp thiết kế hai bước)
của công trình nhà ở có quy mô dưới 25 tầng chiều cao không quá 75m; công trình
công cộng, công trình xây dựng có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an
toàn cộng đồng đối với công trình cấp II, III được xây dựng trên địa bàn hành chính
của tỉnh.;
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Bạn cho biết khi khởi công xây dựng công trình, Chủ
đầu tư có báo cáo Sở quản lý xây dựng chuyên ngành
để kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi
công hay không? Thủ tục như thế nào?

Một doanh nghiệp vừa triển khai thi công hoàn thành
xây dựng công trình, chuẩn bị đưa vào sử dụng. Bạn
cho biết công trình thuộc đối tượng nào phải thực
hiện thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu công trình
xây dựng? Thủ tục như thế nào?

Bạn cho biết thẩm quyền thẩm định đối với dự án sử
dụng vốn đầu tư của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh?

- Người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng của các
công trình còn lại; tổ chức thẩm định phần thiết kế công nghệ (nếu có) và dự toán xây
dựng.
Trả lời: Đối với các công trình thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 32
Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng
và bảo trì công trình xây dựng, Chủ đầu tư phải triển khai thủ tục kiểm tra công tác
nghiệm thu trong quá trình thi công. Thủ tục như sau:
Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày khởi công công trình, chủ đầu tư phải báo
cáo thông tin công trình bằng văn bản về Sở Xây dựng để tổ chức kiểm tra công tác
nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng theo quy định tại Khoản 1 Điều 13
Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số
nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
Trả lời: Công trình xây dựng thuộc đối tượng sau phải được cơ quan nhà nước
có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng công
trình:
- Công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng quy định tại Phụ lục II
Nghị định số 46/2015/NĐ-CP;
- Công trình có ảnh hưởng lớn đến môi trường được cơ quan có thẩm quyền
kiểm tra theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
Thủ tục như sau:
Sau khi thi công hoàn thành công trình, chủ đầu tư gửi báo cáo hoàn thành thi
công xây dựng công trình về Sở Xây dựng để tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu khi
hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử
dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016
của Bộ Xây dựng.
Trả lời: Thẩm quyền thẩm định dự án sử dụng vốn khác theo quy định tại Khoản
5, Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý
dự án đầu tư xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày
05/4/2017 của Chính phủ, cụ thể:
- Sở quản lý xây dựng chuyên ngành chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở về
các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 58 của Luật xây dựng năm 2014 (trừ phần
thiết kế công nghệ) của dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở quy mô dưới 25 tầng
có chiều cao không quá 75 m; dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng, công trình
có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng đối với công
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trình cấp II, cấp III được xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh;
- Người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định toàn bộ nội dung dự án theo quy
định tại Điều 58 của Luật xây dựng năm 2014, trừ các nội dung thẩm định thiết kế cơ
sở do cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện.
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Công ty tôi mới thành lập, nay nộp hồ sơ xin cấp
chứng chỉ năng lực, cho chúng tôi hỏi: Đối với các
Trả lời: Tổ chức khi nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây
nhân sự Công ty trình để xin cấp chứng chỉ năng lực dựng thực hiện theo quy định tại Khoản 23 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP.
hoạt động xây dựng có yêu cầu phải có bảo hiểm xã
hội do công ty đóng hay không?
Trả lời:
- Theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày
16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư
Tôi là cán bộ thuộc Ban quản lý dự án, nay Ban quản
kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng thì “cá nhân không
lý dự án tự thực hiện giám sát thi công xây dựng
có chứng chỉ hành nghề được tham gia các hoạt động xây dựng thuộc lĩnh vực phù
công trình do mình làm chủ đầu tư (công trình cấp
hợp với chuyên ngành được đào tạo, phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động và
IV). Hiện tại tôi chưa có chứng chỉ hành nghề giám
không được hành nghề độc lập, không được đảm nhận chức danh theo quy định của
sát, tôi có thể làm giám sát viên - giám sát thi công
Luật Xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề”.
các công trình cấp IV hay không?
- Theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Xây dựng 2014 thì chức danh giám
sát thi công xây dựng yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề. Do đó, bạn không được
làm giám sát viên - giám sát thi công các công trình cấp IV khi chưa có chứng chỉ
hành nghề hoạt động xây dựng.
Trả lời: Theo quy định tại Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP
ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số
Tôi muốn làm hồ sơ để tham gia thi sát hạch để cấp
59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì
chứng chỉ ATLĐ hạng III thì tôi phải đăng ký ở đâu,
cán bộ phụ trách công tác an toàn lao động hoặc làm cán bộ chuyên trách về an toàn
cơ quan nào cấp?
lao động trong thi công xây dựng công trình tuân thủ quy định về điều kiện hành nghề
của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Pháp luật về xây dựng không quy định về
việc cấp chứng chỉ hành nghề an toàn lao động.
Công ty tôi là doanh nghiệp nước ngoài, tuyển dụng
Trả lời:
người nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư xây
- Theo quy định tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày
dựng. Người nước ngoài này được Công ty cho đảm 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư
nhiệm chức danh giám đốc Quản lý dự án (vị trí công kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng thì “cá nhân đảm
việc là Chuyên gia), như vậy cá nhân này có cần phải nhận chức danh giám đốc quản lý dự án phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án
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có chứng chỉ hành nghề để được quản lý dự án phù hợp với loại và quy mô dự án”.
không?
- Theo quy định tại Điểm d Điều 4 Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày
05/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề
hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu
nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thì “đối với tổ chức tư vân quản lý dự
án: cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn của tổ chức phải có chứng chỉ hành
nghề: giám sát thi công xây dựng, định giá xây dựng phù hợp với công việc đảm nhận
và hạng đề nghị cấp chứng chỉ của tổ chức”.
- Như vậy, cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án phải có chứng
chỉ hành nghề phù hợp với loại và quy mô dự án. Cá nhân phụ trách các lĩnh vực
chuyên môn của tổ chức quản lý dự án thì phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp theo
quy định.
Tôi là cử nhân địa chất hệ đại học đang công tác tại
BQL dự án huyện và đã có chứng chỉ hành nghề
Trả lời: Theo quy định tại Khoản 5, Điều 2, Thông tư số 08/2018/TT-BXD
khảo sát địa hình, địa chất. Theo quy định tại mục 5 ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành
Điều 2 Thông tư 08/2018/BXD ngày 5/10/2018 Quy nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà
định điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thì cử nhân địa chất không
định giá là: Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên thuộc chuyên ngành kinh tế kỹ thuật hoặc chuyên ngành kỹ thuật khác có liên quan
ngành kinh tế kỹ thuật hoặc chuyên ngành kỹ thuật đến xây dựng công trình. Do đó, chuyên môn của bạn không phù hợp để cấp chứng
khác có liên quan đến xây dựng công trình. Vậy theo chỉ hành nghề định giá xây dựng.
điều như trên thì tôi có được cấp chứng chỉ hành
nghề kỹ sư định giá không?
Trả lời: Theo quy định tại Khoản 20, Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày
Công ty tôi thi công dự án cải tạo, sửa chữa, duy tu
16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư
bảo trì một trường học 3 tầng. Công việc gồm sơn
kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng thì tổ chức khi
tường trần và lát sân trường. Công ty tôi chưa kịp
tham gia thi công xây dựng công trình phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây
làm chứng chỉ năng lực. Tôi muốn hỏi công ty tôi có
dựng.
được làm công trình này không?
Xin Quý cơ quan cho biết Công ty tôi thành lập năm
2017, kinh doanh mảng tư vấn xây dựng. Hiện nay
chúng tôi muốn phát triển thêm mảng dịch vụ tư vấn
quản lý bất động sản thì chúng tôi phải cần có những
điều kiện gì và phải đăng ký tại đâu? Chúng tôi có
tìm hiểu về Luật kinh doanh bất động sản năm 2014;

Trả lời:
- Tại Khoản 1 Điều 74 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định:
Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản phải thành lập doanh
nghiệp; đồng thời Khoản 1 Điều 75 của Luật Kinh doanh bất động sản quy định: Tổ
chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.
Trường hợp kinh doanh dịch vụ quản lý nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích
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Nghị định hướng dẫn thi hành về điều kiện kinh
doanh bất động sản với pháp nhân phải có vốn không
dưới 20 tỷ. Với lĩnh vực tư vấn quản lý bất động sản
thì chúng tôi có phải tuân thủ quy định này hay
không? Trong trường hợp Công ty chúng tôi được cá
nhân ủy quyền quản lý khai thác một sàn chung cư
phức hợp để làm các văn phòng thì chúng tôi cần
những điều kiện gì?

105

Tôi đang sống tại thành phố Pleiku, hiện làm môi
giới bất động sản và muốn mở văn phòng dịch vụ tư
vấn, môi giới nhà đất. Tôi chưa có chứng chỉ môi
giới và chứng chỉ định giá bất động sản. Xin hỏi Quý
cơ quan, tôi có cần học để bổ sung chứng chỉ không,
nếu cần thì tôi có thể học ở đâu, thủ tục như thế nào?

để ở thì phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở. Căn cứ các quy
định nêu trên thì tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản và dịch vụ
quản lý bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.
- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày
10/09/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Kinh doanh bất động sản thì tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản
quy định tại Chương IV Luật Kinh doanh bất động sản (bao gồm dịch vụ tư vấn bất
động sản, dịch vụ quản lý bất động sản) không cần đáp ứng điều kiện về vốn pháp
định.
- Tại Khoản 2 Điều 75 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 thì nội dung
kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản bao gồm: Bán, chuyển nhượng, cho thuê,
cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản theo ủy quyền của chủ sở hữu nhà, công trình
xây dựng, người có quyền sử dụng đất; tổ chức thực hiện việc cung cấp các dịch vụ
bảo đảm duy trì hoạt động bình thường của bất động sản; tổ chức thực hiện việc bảo
trì, sửa chữa bất động sản; quản lý, giám sát việc khai thác, sử dụng bất động sản của
khách hàng theo đúng hợp đồng; thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với khách hàng,
với Nhà nước theo ủy quyền của chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng, người có
quyền sử dụng đất.
Như vậy, trường hợp tổ chức, cá nhân muốn kinh doanh dịch vụ quản lý bất
động sản với các nội dung như nêu trên thì phải đáp ứng điều kiện được quy định tại
Khoản 1 Điều 75 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014
Trả lời:
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 68 Luật Kinh doanh bất động sản số
66/2014/QH13 ngày 25/11/2014:
“1. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản khi có đủ các
điều kiện sau đây:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
b) Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;
c) Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản”.
Theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của
Bộ Xây dựng về quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng
dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao
dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản,
hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch gồm:
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“1. 01 Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh mầu cỡ 4x6 cm chụp trong thời gian 06
tháng tính đến ngày đăng ký dự thi (theo mẫu tại Phụ lục 1 của Thông tư này);
2. 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam
hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài (hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu);
3. 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào
tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (nếu có);
4. Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông (hoặc tương
đương) trở lên;
5. 02 ảnh màu cỡ 4x6 cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký
dự thi, 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận;
6. Bản sao và bản dịch có chứng thực chứng chỉ do nước ngoài cấp (đối với
người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
do nước ngoài cấp đang còn giá trị)”.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh không có cơ sở đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành
nghề môi giới bất động sản, đề nghị ông liên hệ các cơ sở đào tạo tại thành phố Hồ
Chí Minh, thành phố Hà Nội…để đăng ký học để được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn
thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản.
Sau khi được cấp Giấy chứng nhận, ông (bà) có thể liên hệ bất kỳ Sở Xây dựng
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để nộp hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch và
cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định.
Căn cứ Điểm b, Khoản 1, Điều 58 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, đối với trường hợp
kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập mà không có chứng chỉ hành nghề
hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định sẽ bị xử phạt vi phạm
hành chính từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.
Về chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản, Luật Kinh doanh bất động sản
năm 2014 không quy định việc cấp chứng chỉ định giá bất động sản.
Do vậy, kể từ ngày 1/7/2015, Sở Xây dựng không tiếp nhận giải quyết hồ sơ cấp
chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản.
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Làm sao để biết được thông tin kết quả xử lý hồ sơ Trả lời:
của mình?
Truy cập vào cổng http://dvc.gialai.gov.vn hoặc http://motcua.gialai.gov.vn tra
cứu bằng Mã số biên nhận hồ sơ.
Trả lời:
Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ
quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
Dịch vụ công trực tuyến được quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định
43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin
và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của
cơ quan Nhà nước, gồm 04 mức và cụ thể như sau:
- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các
thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành
chính đó.
- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và
Dịch vụ công trực tuyến là gì?
cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo
yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ
quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và
cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức
cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được
thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được
thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và
cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả
kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến
người sử dụng.
Trả lời:
Sử dụng Dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc
Lợi ích của việc đăng ký hồ sơ qua hệ thống Dịch vụ gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; tăng tính công
công trực tuyến?
khai, minh mạch của TTHC. Ngoài ra, việc gửi hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến
giúp tổ chức, cá nhân có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối
internet. Vì vậy, khi tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 các tổ chức,
cá nhân, doanh nghiệp đã tiết kiệm rất nhiều thời gian, chi phí đi lại, chi phí văn
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Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

Vui lòng cho biết các dự án thuộc thẩm quyền quyết
định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh?

Vui lòng cho biết hồ sơ, trình tự Quyết định chủ
trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh?

Trả lời:
Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy
định tại Điều 32 Luật Đầu tư. Theo đó, trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định
chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo pháp luật về đầu tư công và các
dự án quy định tại Điều 30 và Điều 31 của Luật Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sau đây:
a) Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu
thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.
b) Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển
giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.
Dự án đầu tư quy định tại điểm a nêu trên thực hiện tại khu công nghiệp, khu
chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm
quyền phê duyệt không phải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương
đầu tư.
Trả lời:
Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư, cụ thể như sau:
1. Hồ sơ dự án đầu tư gồm:
a) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu
tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác
nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
c) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án,
mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm,
thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá
tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;
d) Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của
nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ
chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh
năng lực tài chính của nhà đầu tư;
đ) Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước
giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa
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thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm
để thực hiện dự án đầu tư;
e) Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1
Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy
trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và
dây chuyền công nghệ chính;
g) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
2. Nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này cho cơ quan đăng ký
đầu tư.
Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan
đăng ký đầu tư phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư.
3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư, cơ
quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên
quan đến những nội dung quy định tại khoản 6 Điều này.
4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan
được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước
của mình và gửi cơ quan đăng ký đầu tư.
5. Cơ quan quản lý về đất đai chịu trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ; cơ
quan quản lý về quy hoạch cung cấp thông tin quy hoạch để làm cơ sở thẩm định theo
quy định tại Điều này trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu
của cơ quan đăng ký đầu tư.
6. Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan
đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Nội dung báo
cáo thẩm định gồm:
a) Thông tin về dự án gồm: thông tin về nhà đầu tư, mục tiêu, quy mô, địa
điểm, tiến độ thực hiện dự án;
b) Đánh giá việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu
có);
c) Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng thể phát triển kinh
tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch sử dụng đất; đánh giá tác động,
hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;
d) Đánh giá về ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư (nếu có);
đ) Đánh giá căn cứ pháp lý về quyền sử dụng địa điểm đầu tư của nhà đầu tư.
Trường hợp có đề xuất giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
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thì thực hiện thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất và cho
phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
e) Đánh giá về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án quy định
tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này.
7. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo
thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, trường hợp từ
chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
8. Nội dung quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gồm:
a) Nhà đầu tư thực hiện dự án;
b) Tên, mục tiêu, quy mô, vốn đầu tư của dự án, thời hạn thực hiện dự án;
c) Địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
d) Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện
từng giai đoạn đối với dự án đầu tư có nhiều giai đoạn;
đ) Công nghệ áp dụng;
e) Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng (nếu có);
g) Thời hạn hiệu lực của quyết định chủ trương đầu tư.
Trả lời:
Thẩm quyền tiếp nhận, cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư được quy định tại Điều 38 Luật Đầu tư và được hướng dẫn chi tiết tại Điều 28
Nghị định số 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. Cụ thể như sau:
Tôi được biết có hai cơ quan khác nhau có thẩm
1. Đối với Ban Quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao,
quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu Sở Kế
Khu kinh tế
hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý khu công nghiệp,
Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế
khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Xin tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án
hỏi thẩm quyền của hai cơ quan này được phân đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, gồm:
chia thế nào?
a) Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu
công nghệ cao
b) Dự án đầu tư thực hiện trong Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công
nghệ, Khu kinh tế.
2. Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:
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a) Dự án đầu tư ngoài Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao,
Khu kinh tế .
b) Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu
công nghệ cao và dự án đầu tư trong Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ
cao tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý Khu công nghiệp, Khu chế
xuất và Khu công nghệ cao.
Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở
chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh,
thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án sau đây:
a) Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương;
b) Dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở trong và ngoài Khu công nghiệp, Khu
chế xuất, Khu công nghệ cao và Khu kinh tế.
Trả lời:
Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau:
- Dự án đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật Đầu tư phù hợp với quy
hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện trong Khu công nghiệp, Khu
Vui lòng cho biết các dự án thuộc thẩm quyền quyết chế xuất, Khu công nghệ cao, Khu kinh tế.
định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý?
- Dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá,
đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất
quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật đầu tư thực hiện trong Khu công nghiệp,
Khu chế xuất, Khu công nghệ cao, Khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có
thẩm quyền phê duyệt.
Trả lời:
Hồ sơ, trình tư, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý được
quy định tại Điều 30, Điều 31 Nghị định số 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, cụ
Vui lòng cho biết hồ sơ, trình tự Quyết định chủ
thể như sau:
trương đầu tư của Ban Quản lý?
1. Hồ sơ dự án đầu tư gồm:
a) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu
tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác
nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
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c) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án,
mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm,
thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá
tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;
d) Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của
nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ
chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh
năng lực tài chính của nhà đầu tư;
đ) Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước
giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa
thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm
để thực hiện dự án đầu tư;
e) Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1
Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy
trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và
dây chuyền công nghệ chính;
g) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
2. Nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này cho cơ quan đăng ký
đầu tư.
Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan
đăng ký đầu tư phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư, cụ thể:
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư, Ban
Quản lý gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan.
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan
được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước
của mình và gửi Ban Quản lý.
- Trong thời hạn 25 ngày đối với dự án quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32
Luật đầu tư và trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ
Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan có liên quan đối với dự án quy định tại Khoản 2 Điều
31 Luật đầu tư, Ban Quản lý xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.
Lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội
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Trả lời:
Điều 97 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định hồ sơ đăng ký tham gia và cấp sổ
bảo hiểm xã hội gồm những giấy tờ sau đây:
1. Hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu bao gồm:
Hồ sơ đăng ký tham gia và cấp sổ bảo hiểm xã hội
a) Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động kèm theo
gồm những giấy tờ gì?
danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội;
b) Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.
2. Hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp hỏng hoặc mất bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội của người lao động;
b) Sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp bị hỏng.
Trả lời:
Điều 101 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định hồ sơ như sau:
1. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con bao gồm:
a) Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;
b) Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy
chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;
c) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng
người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;
d) Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp
con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;
đ) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao
Quy định của pháp luật về hồ sơ hưởng thai sản?
động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp người lao động nữ đã đóng
bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai
theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm
xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
2. Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu
hoặc phá thai bệnh lý, người lao động thực hiện biện pháp tránh thai theo theo chỉ
định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải có giấy chứng nhận
nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp điều trị ngoại trú, bản chính hoặc
bản sao giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú.
3. Trường hợp người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi phải có
giấy chứng nhận nuôi con nuôi.
4. Trường hợp lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con phải có bản sao giấy
chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con và giấy xác nhận của cơ sở y tế đối
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Quy định của pháp luật về giải quyết hưởng chế độ
ốm đau, thai sản?

với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.
5. Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản do người sử dụng
lao động lập.
Trả lời:
Để giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản thì Điều 102 Luật bảo hiểm xã
hội quy định như sau:
1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách
nhiệm nộp Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với người lao động hoặc con của
người lao động điều trị nội trú. Trường hợp người lao động hoặc con của người lao
động điều trị ngoại trú phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội;
Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động khám bệnh, chữa bệnh ở
nước ngoài thì ngoài các giấy tờ trên sẽ được thay bằng bản dịch tiếng Việt của giấy
khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài cấp; Bản sao
giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con; Bản sao giấy chứng tử của con
trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi
sinh con mà mẹ chết; Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền
về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;
Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết
sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh; Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai (đối với
trường hợp đã đóng bảo hiểm từ đủ 12 tháng trở lên); giấy chứng nhận nghỉ việc
hưởng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp điều trị ngoại trú, bản chính hoặc bản sao
giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú (đối với trường hợp lao động nữ đi
khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, người lao động
thực hiện biện pháp tránh thai); giấy chứng nhận nuôi con nuôi (Trường hợp người
lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi); bản sao giấy chứng sinh hoặc bản
sao giấy khai sinh của con và giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh
con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi. Các giấy tờ trên kèm theo hồ sơ nộp
cho người sử dụng lao động.
Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con
nuôi thì nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con bao gồm:
a) Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;
b) Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy
chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;
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Hồ sơ hưởng lương hưu được Luật quy định như thế
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c) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng
người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;
d) Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp
con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;
đ) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao
động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp đã đóng bảo hiểm trên 12
tháng.
Trường hợp người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi phải có giấy
chứng nhận nuôi con nuôi.
2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người
sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:
a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử
dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người
lao động;
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ
người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo
hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.
4. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng
văn bản và nêu rõ lý do.
Trả lời:
Điều 105 Luật bảo hiểm xã hội quy định về hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề
nghiệp như sau:
1. Sổ bảo hiểm xã hội.
2. Biên bản đo đạc môi trường có yếu tố độc hại, trường hợp biên bản xác định
cho nhiều người thì hồ sơ của mỗi người lao động có bản trích sao.
3. Giấy ra viện sau khi điều trị bệnh nghề nghiệp, trường hợp không điều trị tại
bệnh viện thì phải có giấy khám bệnh nghề nghiệp.
4. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám
định y khoa.
5. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp.
Trả lời:
Hồ sơ hưởng lương hưu được quy định tại Điều 108 Luật bảo hiểm xã hội như
sau:
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1. Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã
hội bắt buộc bao gồm:
a) Sổ bảo hiểm xã hội;
b) Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng
lao động hưởng chế độ hưu trí;
c) Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám
định y khoa đối với người nghỉ hưu bị suy giảm khả năng lao động (theo quy định tại
Điều 55 của Luật bảo hiểm xã hội) hoặc giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai
nạn rủi ro nghề nghiệp đối với trường hợp người lao động quy định khi nghỉ việc có
đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.
2. Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã
hội tự nguyện, người bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội gồm cả người đang
chấp hành hình phạt tù bao gồm:
a) Sổ bảo hiểm xã hội;
b) Đơn đề nghị hưởng lương hưu;
c) Giấy ủy quyền làm thủ tục giải quyết chế độ hưu trí và nhận lương hưu đối
với người đang chấp hành hình phạt tù;
d) Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư
hợp pháp đối với trường hợp xuất cảnh trái phép;
đ) Quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất
tích đối với trường hợp người mất tích trở về.
Trả lời
Điều 110 Luật bảo hiểm xã hội quy định giải quyết hưởng lương hưu, bảo
hiểm xã hội một lần như sau:
1. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng
lương hưu, người sử dụng lao động nộp hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao
động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho cơ quan bảo hiểm xã hội, bao gồm:
a) Sổ bảo hiểm xã hội;
b) Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng
lao động hưởng chế độ hưu trí;
c) Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám
định y khoa đối với người nghỉ hưu bị suy giảm khả năng lao động (theo quy định tại
Điều 55 của Luật bảo hiểm xã hội) hoặc giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai
nạn rủi ro nghề nghiệp đối với trường hợp người lao động đã đủ 20 năm đóng bảo
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hiểm trở lên.
2. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng
lương hưu, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người tham
gia bảo hiểm xã hội tự nguyện gồm cả người đang chấp hành hình phạt tù nộp hồ sơ
hưởng lương hưu cho cơ quan bảo hiểm xã hội bao gồm:
a) Sổ bảo hiểm xã hội;
b) Đơn đề nghị hưởng lương hưu;
c) Giấy ủy quyền làm thủ tục giải quyết chế độ hưu trí và nhận lương hưu đối
với người đang chấp hành hình phạt tù;
d) Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư
hợp pháp đối với trường hợp xuất cảnh trái phép;
đ) Quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất
tích đối với trường hợp người mất tích trở về.
3. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có
yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần
theo quy định tại Điều 109 của Luật bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
4. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người
hưởng lương hưu hoặc trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy
định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có
trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải
quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trả lời:
Điều 112 Luật bảo hiểm xã hội quy định như sau:
1. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã
hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng chết thì thân nhân của họ nộp hồ sơ
hưởng chế độ tử tuất theo quy định tại Điều 111 của Luật bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo
hiểm xã hội.
Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt
buộc bị chết thì thân nhân nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động gồm: Sổ bảo hiểm xã
hội; Bản sao giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc bản sao quyết định tuyên bố là đã
chết của Toà án đã có hiệu lực pháp luật; Tờ khai của thân nhân và biên bản họp của
các thân nhân đối với trường hợp đủ điều kiện hưởng hằng tháng nhưng chọn hưởng trợ
cấp tuất một lần; Biên bản điều tra tai nạn lao động, trường hợp bị tai nạn giao thông
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được xác định là tai nạn lao động thì phải có thêm biên bản tai nạn giao thông hoặc
biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông; bản
sao bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp chết do bệnh nghề nghiệp;
Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với thân nhân bị suy giảm
khả năng lao động từ 81% trở lên. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
từ thân nhân của người lao động, người sử dụng lao động nộp hồ sơ trên cho cơ quan
bảo hiểm xã hội.
3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có
trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho thân nhân của người lao động. Trường hợp
không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
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Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất?

Trả lời: Theo Điều 98 Luật đất đai năm 2013 nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được quy định
như sau:
1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất được cấp theo từng thửa đất. Trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng
nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng một xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu thì được
cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất chung cho các thửa đất đó.
2. Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu
chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những
người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền
với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ
sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.
3. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất được
nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất
không thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được miễn, được ghi nợ
nghĩa vụ tài chính và trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì được nhận
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất ngay sau khi cơ quan có thẩm quyền cấp.
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4. Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người.
Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ
hoặc chồng thì được cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng nếu có yêu
cầu.
5. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu
ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà
ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm
có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất
liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc
thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích
chênh lệch nhiều hơn nếu có.
Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa
đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều
hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch
nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật này đất
đai năm 2013.
Trả lời: Theo Khoản 1 Điều 91 Luật đất đai năm 2013 việc bồi thường chi phí
di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất được quy định như sau:
Khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển tài sản thì được Nhà nước bồi
thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt; trường hợp phải di chuyển hệ thống
máy móc, dây chuyền sản xuất còn được bồi thường đối với thiệt hại khi tháo dỡ, vận
chuyển, lắp đặt.
Trả lời: Theo quy định tại Điều 103 Luật đất đai năm 2013 thì cơ quan có
thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất như sau:
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1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt
Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án
đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ủy quyền cho cơ quan tài nguyên và môi
trường cùng cấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất.
2. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân
cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử
dụng đất ở tại Việt Nam.
3. Đối với những trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận
quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng mà thực
hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp
đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận
quyền sở hữu công trình xây dựng thì do cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện
theo quy định của Chính phủ.
Trả lời: Theo quy định tại Điều 108 Luật đất đai năm 2013 thì Tính tiền sử
dụng đất, tiền thuê đất được dựa trên những căn cứ sau:
1. Căn cứ tính tiền sử dụng đất:
- Diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận
quyền sử dụng đất;
- Mục đích sử dụng đất;
- Giá đất theo quy định tại Điều 114 của Luật đất đai; trường hợp đấu giá
quyền sử dụng đất thì giá đất là giá trúng đấu giá.
2. Căn cứ tính tiền cho thuê đất:
- Diện tích đất cho thuê;
- Thời hạn cho thuê đất;
- Đơn giá thuê đất; trường hợp đấu giá quyền thuê đất thì giá đất thuê là đơn
giá trúng đấu giá;
- Hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc cho thuê
đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
3. Thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là thời điểm Nhà nước
quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận
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Trả lời: Theo quy định tại Điều 110 Luật đất đai năm 2013 thì việc miễn, giảm
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
a) Sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư
hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, trừ dự án đầu tư xây
dựng nhà ở thương mại;
b) Sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với
cách mạng, hộ gia đình nghèo; hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số ở vùng có điều
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây
dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; đất ở cho người phải di dời
Những trường hợp nào được miễn, giảm tiền sử dụng
khi Nhà nước thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người;
đất, tiền thuê đất?
c) Sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân là dân tộc
thiểu số;
d) Sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công
lập;
đ) Đất xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay; đất xây dựng cơ sở,
công trình cung cấp dịch vụ hàng không;
e) Sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở, sân phơi, nhà kho; xây dựng các
cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy
sản, làm muối đối với hợp tác xã nông nghiệp;
g) Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.
Trả lời: Theo quy định tại Điều 118 Luật đất đai năm 2013 thì Nhà nước giao
đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
trong các trường hợp sau đây:
a) Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua;
b) Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê;
Các trường hợp nào được đấu giá quyền sử dụng đất
c) Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng;
và các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất?
d) Sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;
đ) Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để
sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;
e) Giao đất, cho thuê đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ
sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền
với đất thuộc sở hữu nhà nước;
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g) Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân;
h) Giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp được giảm tiền sử dụng đất,
tiền thuê đất.
Trả lời: Theo quy định tại khoản 2 Điều 118 Luật đất đai năm 2013 thì các
trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất bao
gồm:
a) Giao đất không thu tiền sử dụng đất;
b) Sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định tại Điều 110
của Luật này;
c) Sử dụng đất quy định tại các điểm b, g khoản 1 và khoản 2 Điều 56 của Luật
Các trường hợp nào không được đấu giá quyền sử
này;
dụng đất và các trường hợp không đấu giá quyền sử
d) Sử dụng đất vào mục đích hoạt động khoáng sản;
dụng đất?
đ) Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở xã
hội và nhà ở công vụ;
e) Giao đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức chuyển nơi công tác theo quyết
định điều động của cơ quan có thẩm quyền;
g) Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không
có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;
h) Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc
biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở.
Trả lời: Căn cứ điểm đ, khoản 2, điều 89 Luật xây dựng năm 2014 “công trình
xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy
Tại sao các dự án đầu tư khu công nghiệp Trà Đa mở hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được thẩm
rộng thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai được miễn Giấy định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này”. Khu công nghiệp Trà Đa mở
phép xây dựng?
rộng thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch
chi tiết tại Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 16/9/2011với tỷ lệ 1/500, do đó các dự
án đầu tư vào Khu công nghiệp Trà Đa mở rộng thuộc đối được miễn Giấy phép xây
dựng.
Trả lời: Theo quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 25 Luật Bảo vệ Môi trường
Tại sao các dự án đầu tư phải thực hiện thủ tục báo
năm 2014: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường là căn cứ để
cáo đánh giá tác động môi trường trước thủ tục cấp
cấp có thẩm quyền thực hiện các việc sau:
quyết định chủ trương đầu tư.
a) Quyết định chủ trương đầu tư dự án đối với các đối tượng quy định tại Điều
18 của Luật này trong trường hợp pháp luật quy định dự án phải quyết định chủ
49

130

131

trương đầu tư;
b) Cấp, điều chỉnh giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản đối với
dự án thăm dò, khai thác khoáng sản;
c) Phê duyệt kế hoạch thăm dò, kế hoạch phát triển mỏ đối với dự án thăm dò,
khai thác dầu khí;
d) Cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với dự án có hạng mục xây dựng
công trình thuộc đối tượng phải có giấy phép xây dựng;
đ) Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án không thuộc đối tượng quy định
tại các điểm a, b, c và d khoản này.
Trả lời: Các dự án không phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường và
Kế hoạch bảo vệ môi trường được quy định tại Phụ lục IV - Nghị định số
18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ bao gồm:
1. Đào tạo nguồn nhân lực; các hoạt động tư vấn; chuyển giao công nghệ; dạy
nghề, đào tạo kỹ thuật, kỹ năng quản lý; cung cấp thông tin; tiếp thị, xúc tiến đầu tư
và thương mại.
2. Sản xuất, trình chiếu và phát hành chương trình truyền hình, sản xuất phim
điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình; hoạt động truyền hình; hoạt động
ghi âm và xuất bản âm nhạc.
Các dự án nào thì không phải lập Báo cáo đánh giá
3. Dịch vụ thương mại, buôn bán lưu động, không có địa điểm cố định.
tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường?
4. Dịch vụ thương mại, buôn bán các sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng, đồ gia dụng.
5. Dịch vụ ăn uống có quy mô diện tích nhà hàng phục vụ dưới 200 m2.
6. Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng đồ gia dụng quy mô cá nhân, hộ gia đình.
7. Dịch vụ photocopy, truy cập internet, trò chơi điện tử.
8. Chăn nuôi gia súc, gia cầm, động vật hoang dã với quy mô chuồng trại nhỏ hơn
2
50 m ; nuôi trồng thủy hải sản trên quy mô diện tích nhỏ hơn 5.000 m2 mặt nước.
9. Canh tác trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp quy mô cá nhân, hộ gia đình.
10. Trồng khảo nghiệm các loài thực vật quy mô dưới 1 ha.
11. Xây dựng nhà ở cá nhân, hộ gia đình.
12. Xây dựng văn phòng làm việc, nhà nghỉ, khách sạn, lưu trú du lịch quy mô
nhỏ hơn 500 m2 sàn.
Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đối với quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn có
Trả lời: Theo Điểm a, b, Khoản 3, Điều 27, Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13,
nội dung tuyên truyền, cổ động chính trị, chính sách ngày 21/6/2012 quảng cáo trên bảng quảng cáo băng-rôn có nội dung tuyên truyền, cổ
xã hội thì biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa của động chính trị, chính sách xã hội phải tuân theo những quy định sau: biểu trưng, lô50

người quảng cáo được quy định như thế nào?

132

133

134

135

136

gô, nhãn hiệu hàng hóa của người quảng cáo phải đặt ở phía dưới cùng đối với bảng
quảng cáo, băng-rôn dọc và phía bên phải đối với băng-rôn ngang; diện tích thể hiện
của biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hoá của người quảng cáo không quá 20% diện
tích bảng quảng cáo, băng-rôn.
Trả lời: Theo Điều 8, Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo 16/2012/QH13,
ngày 21/6/2012 thì Nội dung quảng cáo sản phẩm sữa và sản phẩm dinh dưỡng bổ
Nội dung quảng cáo sản phẩm sữa và sản phẩm dinh
sung dùng cho trẻ phải phù hợp với Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy
dưỡng bổ sung dùng cho trẻ phải đảm bảo những yêu
xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và phải có đầy đủ các nội
cầu gì theo quy định của pháp luật?
dung sau:
a) Tên sản phẩm sữa và sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ;
b) Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị
trường.
Trả lời: Theo Khoản 4 Điều 27, Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13, ngày
Thời hạn treo băng-rôn được quy định như thế nào?
21/6/2012 thì thời hạn treo băng-rôn không quá 15 ngày.
Theo quy định của pháp luật thì tổ chức, cá nhân có
Trả lời: Theo Khoản 1, Điều 30, Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13, ngày
nhu cầu thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo,
21/6/2012: tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo,
băng rôn phải gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng
băng rôn phải gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan có thẩm quyền về
cáo đến cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa
quảng cáo của địa phương trước khi thực hiện quảng cáo 15 ngày.
phương trước khi thực hiện quảng cáo bao nhiêu
ngày?
Trả lời: Theo Điểm b, Khoản 2, Điều 31, Luật Quảng cáo 16/2012/QH13, ngày
Trường hợp quảng cáo trên bảng quảng cáo có kích
21/6/2012
yêu cầu phải có giấy phép xây dựng đối việc xây dựng biển hiệu, bảng
thước lớn hơn 20m 2 bằng bạt ốp vào công trình xây
quảng cáo có diện tích một mặt trên 20 mét vuông (m2) kết cấu khung kim loại hoặc
dựng có sẵn thì có cần phải nộp giấy phép xây dựng
vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn. Vì vậy trong trường
công trình quảng cáo?
hợp này không cần phải nộp giấy phép xây dựng.
Trả lời: Căn cứ Thông tư 04/2018/TT-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2018 của Bộ
Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng
Bảng quảng cáo đặt tại công trình/nhà ở phải đảm
cáo ngoài trời, bảng quảng cáo đặt tại công trình/nhà ở phải đảm bảo các yêu cầu sau:
bảo các yêu cầu gì theo quy định của pháp luật?
Mặt trước hoặc mặt sau: Mỗi tầng được đặt 01 (một) bảng quảng cáo ngang và 01
(một) bảng quảng cáo dọc liền kề biển hiệu (nếu có); Trường hợp không có biển hiệu
cũng chỉ được đặt 01 (một) bảng quảng cáo ngang và 01 (một) bảng quảng cáo dọc:
a) Đối với bảng quảng cáo, hộp đèn ngang: nhô ra khỏi mặt ngoài công trình tối
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đa 0,2 m với chiều cao tối đa 2 m, chiều ngang không được vượt quá giới hạn chiều
ngang công trình;
b) Đối với bảng quảng cáo, hộp đèn dọc: ốp/gắn sát vào mặt ngoài công trình
với chiều ngang tối đa 1 m, chiều cao tối đa 4 m nhưng không vượt quá chiều cao của
tầng công trình nơi đặt bảng quảng cáo.
Trả lời: Căn cứ Chỉ thị 172-CT/BVHTTDL, ngày 06/9/2012 của Bộ Văn hóa,
Tại sao không chấp nhận bản sao giấy chứng nhận
Thể thao và Du lịch về việc Tổ chức triển khai thực hiện Luật Quảng cáo
đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ
16/2012/QH13, ngày 21/6/2012 thì các bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện
của người quảng cáo phải là các bản sao có công chứng hoặc chứng thực.
quảng cáo là bản in mầu để thay thế bản chứng thực?
Câu hỏi 08: Thời gian trả lời hồ sơ thông báo chương
trình biểu diễn nghệ thuật là bao nhiêu ngày kể từ khi
cơ quan chức năng nhận đủ hồ sơ hồ sơ hợp lệ?

Thời gian trả lời hồ sơ thông báo chương trình biểu
diễn nghệ thuật là bao nhiêu ngày kể từ khi cơ quan
chức năng nhận đủ hồ sơ hồ sơ hợp lệ?

Tác phẩm, hiện vật, tài liệu triển lãm phải đáp ứng
các điều kiện nào?

Trả lời: Theo Khoản 2, Điều 2, Thông tư 01/2016/TT-BVHTTDL, ngày
24/3/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể
từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và
Thể thao trả lời bằng văn bản cho đối tượng thông báo (Mẫu số 02) và chỉ được quyền
từ chối trong các trường hợp có quốc tang; thiên tai; dịch bệnh hoặc tình hình an ninh,
chính trị ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.
Trả lời: Theo Khoản 2, Điều 2, Thông tư 01/2016/TT-BVHTTDL, ngày
24/3/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể
từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và
Thể thao trả lời bằng văn bản cho đối tượng thông báo (Mẫu số 02) và chỉ được quyền
từ chối trong các trường hợp có quốc tang; thiên tai; dịch bệnh hoặc tình hình an ninh,
chính trị ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.
Trả lời: Theo Khoản 1,2,3, Điều 8, Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng
02 năm 2019 của Chính phủ về hoạt động triển lãm, có hiệu lực thi hành từ ngày 15
tháng 4 năm 2019.
Tác phẩm, hiện vật, tài liệu, địa điểm triển lãm phải đáp ứng các điều kiện sau:
1. Tác phẩm, hiện vật, tài liệu được triển lãm không có một trong các nội dung:
a) Tuyên truyền chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá
hoại khối đại đoàn kết dân tộc;
b) Tiết lộ bí mật của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà không được sự đồng ý của cơ
quan, tổ chức, cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định;
c) Kích động chiến tranh, gây thù hận giữa các dân tộc và nhân dân các nước;
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Đối với Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc
tế. Giấy tờ chứng minh điều kiện về trình độ nghiệp
vụ: Trường hợp sử dụng văn bằng của người Việt
Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì cần các
loại giấy tờ gì để chứng minh văn bằng đó hợp lệ ?

gây chia rẽ tôn giáo, mất đoàn kết dân tộc; truyền bá tư tưởng phản động;
d) Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm vĩ nhân, anh
hùng dân tộc, danh nhân văn hóa; vu khống, xâm hại uy tín của cơ quan, tổ chức,
danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
đ) Vi phạm các quy định về nếp sống văn minh, an ninh trật tự, tuyên truyền bạo
lực, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội gây hại cho sức khỏe, hủy hoại môi trường sinh thái.
2. Tác phẩm, hiện vật, tài liệu được triển lãm không thuộc trường hợp bị đình
chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu.
3. Tác phẩm, hiện vật, tài liệu được triển lãm phải phù hợp với chủ đề, nội dung của
triển lãm; có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp.
Trả lời: Căn cứ Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 08/01/2018 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận
văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp: Trường hợp sử dụng
văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì cần phải có Bản
sao có chứng thực Giấy công nhận Văn bằng do Cục Quản lý Chất lượng xác nhận
văn bàn đó hợp lệ.

Khi thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du
lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa.
Trả lời: Theo Điểm c, Khoản 2, Điều 62, Luật Du lịch năm 2017 số
Người thực hiện nộp có thể nộp bản sao (bản phô tô)
09/2017/QH14, ngày 19/06/2017 quy định. Cần phải nộp bản sao có chứng thực giấy
và đưa bản gốc để đối chiếu đối với Giấy chứng nhận
chứng nhận đã qua khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch do Sở Du
đã qua khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên
lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp.
du lịch do Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch cấp, để thay thế bản chứng thực được hay
không?
Trả lời: Theo Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 168/2017/NĐ-CP Quy định chi
Đối với thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ
tiết một số điều của Luật Du lịch. Quy định mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành
hành nội địa việc ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành
nội địa tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng
nội địa phải đảm bảo mức tối thiểu là bao nhiêu?
nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam: 100.000.000 (một trăm triệu đồng).
Sân bóng rổ có diện tích tối thiểu là bao nhiêu đảm
Trả lời: Theo Khoản 1, Điều 3, Thông tư số 32/2018/TT-BVHTTDL ngày
bảo điều kiện đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều 05/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật
kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng rổ, có hiệu
Bóng rổ?
lực từ ngày 01/12/2018 quy định. Sân bóng rổ có chiều dài ít nhất là 28m và chiều
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Nhân viên chuyên môn của doanh nghiệp kinh doanh
hoạt động thể thao gồm những ai?
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Huấn luyện viên chuyên nghiệp phải đáp ứng các điều
kiện nào?
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Trang thiết bị đối với môn Yoga phải đảm bảo điều
kiện gì khi đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Yoga?

rộng ít nhất là 15m.
Trả lời: Theo Khoản 1,2,3, Điều 13, Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày
29/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Thể dục, Thể thao.
Nhân viên chuyên môn của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao bao gồm:
1. Người hướng dẫn tập luyện thể thao phải đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:
a) Là huấn luyện viên hoặc vận động viên có đẳng cấp từ cấp 2 trở lên hoặc
tương đương phù hợp với hoạt động thể thao đăng ký kinh doanh;
b) Có bằng cấp về chuyên ngành thể dục thể thao từ bậc trung cấp trở lên phù
hợp với hoạt động thể thao đăng ký kinh doanh;
c) Được tập huấn chuyên môn thể thao theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Nhân viên cứu hộ.
3. Nhân viên y tế.
Trả lời: Theo Điều 9, Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể
dục, Thể thao, huấn luyện viên chuyên nghiệp phải đáp ứng một trong các điều kiện
sau đây:
1. Có bằng tốt nghiệp đại học thể dục thể thao chuyên ngành phù hợp với hoạt
động của môn thể thao chuyên nghiệp và hoàn thành chương trình đào tạo huấn luyện
viên chuyên nghiệp của liên đoàn thể thao quốc gia.
2. Có bằng huấn luyện viên chuyên nghiệp do liên đoàn thể thao châu lục hoặc
thế giới của môn thể thao chuyên nghiệp cấp.
3. Có bằng huấn luyện viên chuyên nghiệp của nước ngoài được liên đoàn thể
thao châu lục hoặc thế giới của môn thể thao chuyên nghiệp công nhận.
Trả lời: Theo Điều 5, Thông tư số 11/2016/TT-BVHTTDL ngày 08/11/2016
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định điều kiện chuyên môn tổ
chức tập luyện và thi đấu môn Yoga. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.
Trang thiết bị đối với môn Yoga phải đảm bảo các điều kiện sau:
1) Trang thiết bị tập luyện:
- Đảm bảo mỗi người tập có 01 thảm tập cá nhân hoặc thảm lớn trên sàn;
- Đối với động tác Yoga bay (Yoga fly): Võng lụa (dây) chịu được ít nhất 300
kg trọng lực, được lắp đặt trên một hệ thống treo có khả năng đảm bảo an toàn cho
người tập luyện. Chiều dài của dây có thể điều chỉnh để vừa với tư thế người tập;
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Kích thước bể bơi được quy định như thế nào để đảm
bảo điều kiện đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều
kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bơi,
Lặn?

Báo cáo thành tích xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp đạt chuẩn văn hóa của công đoàn cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp khi công nhận lại “Cơ quan đạt
chuẩn văn hoá”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, “Doanh
nghiệp đạt chuẩn văn hoá” cần đảm bảo yêu cầu gì ?

Thế nào là lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội
ngành nghề?

- Các dụng cụ hỗ trợ tập luyện môn Yoga phải đảm bảo an toàn, không gây nguy
hiểm cho người tập.
2) Trang thiết bị thi đấu:
- Đảm bảo mỗi người có 01 thảm cá nhân hoặc thảm lớn trên sàn;
- Có thiết bị liên lạc cho các thành viên tổ chức và điều hành giải;
- Đồng hồ bấm giờ, bảng báo giờ, bảng điểm, loa, vạch giới hạn sân thi đấu.
Trả lời: Theo Khoản 1, Điều 3, Thông tư số 03/2018/TT-BVHTTDL ngày
19/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật
chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bơi, Lặn, có hiệu
lực từ ngày 10/3/2018. Quy định về tiêu chuẩn kích thước bể bơi như sau:
- Kích thước: Bể bơi được xây dựng hoặc lắp đặt có kích thước không nhỏ hơn
6m x 12m hoặc có diện tích tương đương;
- Đáy bể có độ dốc đều, không gấp khúc, chênh lệch độ sâu không quá 01m đối
với bể bơi có chiều dài từ 25m trở lên hoặc không quá 0,5m đối với bể bơi có chiều
dài nhỏ hơn 25m;
- Thành bể, đáy bể có bề mặt nhẵn, mịn, dễ làm sạch.
Trả lời: Theo Điều 7, Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và
công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, “Doanh nghiệp
đạt chuẩn văn hoá” quy định:
Báo cáo thành tích xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
của Công đoàn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan
- Báo cáo hai (02) năm đối với công nhận lần đầu;
- Báo cáo năm (05) năm đối với công nhận lại.
Trả lời: Theo Khoản 1, 2, 3, Điều 3, Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày
29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, có hiệu lực từ ngày
15/10/2018, các lễ hội được hiểu như sau:
1. Lễ hội truyền thống (bao gồm cả lễ hội tại các di tích lịch sử - văn hóa, lễ hội
dân gian) là hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng được tổ chức theo nghi lễ truyền
thống, nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần của nhân dân.
2. Lễ hội văn hóa là hoạt động giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa, thể thao tiêu
biểu, đặc sắc; tiềm năng du lịch về đất nước, con người Việt Nam.
3. Lễ hội ngành nghề là hoạt động quảng bá về đặc trưng, thế mạnh của các
ngành nghề; tôn vinh các tổ chức, nghệ nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong việc
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Người tham gia lễ hội có quyền và trách nhiệm gì?

Lĩnh vực Tài chính
Trong quá trình lưu trữ đơn vị tôi làm thất lạc Giấy
chứng nhận cấp mã số QHNS của đơn vị thì có xin
lại được không?
Tôi muốn mở mã QHNS cho đơn vị trường học thì
cần thủ tục gì?

giữ gìn và phát triển ngành nghề.
Trả lời: Theo quy định tại Khoản 1, 2, Điều 6, Nghị định số 110/2018/NĐ-CP
ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, có hiệu lực từ
ngày 15/10/2018, người tham gia lễ hội có các quyền và trách nhiệm sau:
1. Người tham gia lễ hội có các quyền:
a) Thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với bậc tiền nhân, nhân vật lịch sử, tôn
trọng những giá trị đạo đức, văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng;
b) Thể hiện mong muốn điều tốt đẹp, may mắn đến với cá nhân, gia đình, quê
hương và đất nước;
c) Được giao lưu, sinh hoạt văn hóa và hưởng thụ những giá trị văn hóa tinh
thần.
2. Người tham gia lễ hội có các trách nhiệm:
a) Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; nội quy thực hiện nếp sống
văn minh trong lễ hội;
b) Ứng xử có văn hóa trong hoạt động lễ hội; trang phục lịch sự, phù hợp với
thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam; không nói tục, chửi thề xúc phạm tâm
linh, gây ảnh hưởng xấu tới không khí trang nghiêm của lễ hội;
c) Thắp hương, đốt vàng mã đúng nơi quy định; không chen lấn, xô đẩy gây mất
trật tự an ninh; giữ gìn vệ sinh môi trường;
d) Không tổ chức hoặc tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan, cờ bạc và các
hành vi vi phạm pháp luật khác.
đ) Không thực hiện việc đổi tiền có chênh lệch giá trong khu vực di tích, lễ hội;
e) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngoài việc chấp hành nghiêm
quy định tại các điểm a, b, c, d và đ Khoản 2 Điều này còn phải thực hiện các quy
định sau: không đi lễ hội trong giờ hành chính; không dùng xe công và các phương
tiện công (hoặc thuê khoán phương tiện) tham gia lễ hội (trừ trường hợp thuộc thành
phần tham gia tổ chức lễ hội hoặc được giao thực thi nhiệm vụ).
Trả lời: Trường hợp nếu đơn vị thất lạc Giấy chứng nhận thì liên hệ với Sở Tài chính
(Phòng Quản lý ngân sách) sẽ được gửi lại Giấy chứng nhận cấp mã số QHNS.
Trả lời: Theo quy định Thông tư 185/2015/TT-BTC, nếu đơn vị muốn mở mã QHNS
đơn vị làm theo Mẫu số 01 Thông tư 185/2015/TT-BTC kèm theo quyết định của đơn
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vị gửi lên Sở Tài chính (Phòng Quản lý ngân sách) để được mở mã
Trước đây đơn vị Ban quản lý chúng tôi đã được cấp Trả lời: Theo quy định Thông tư 185/2015/TT-BTC, nếu đơn vị kiện toàn lại thì vẫn
mã số QHNS nhưng nay đơn vị kiện toàn lại đơn vị sử dụng mã đã có và chỉ làm tờ khai thay đổi thông tin của đơn vị (Mẫu số 06 Thông
thì chúng tôi làm tờ khai mở mã mới hay vẫn giữ tư 185/2015/TT-BTC).
nguyên mã và thay đổi thông tin?
Trả lời:
- Đường links để truy cập vào hệ thống cấp mã số trực tuyến mức độ 4 là:
Đơn vị muốn vào đường links để truy cập vào hệ https://mstt.mof.gov.vn
thống cấp mã số trực tuyến mức độ 4 vào như thế
- Khi đơn vị đã truy cập vào hệ thống cấp mã số trực tuyến mức độ 4 nhưng
nào? Khi truy cập vào hệ thống cấp mã số trực tuyến không thể tạo được tờ khai và không gửi hồ sơ đề nghị cấp mã số trực tuyến được là
mức độ 4 nhưng không thể tạo được tờ khai và không vì:
gửi hồ sơ đề nghị cấp mã số trực tuyến được?
Đơn vị chưa đăng ký tên người dùng dẫn đến việc không thể gửi hồ sơ đề nghị
cấp mã số trực tuyến được, đơn vị phải tiến hành bước đăng ký tên người dùng bằng
địa chỉ email của đơn vị mình, sau đó nhận thông tin kích hoạt tài khoản từ hê thống,
từ đó mới có thể đăng nhập và gửi hồ sơ trực tuyến trên hệ thống.
Dự án đã được chuyển sang giai đoạn đầu tư, nhưng Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 185/2018/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài
chủ đầu tư chỉ có mã số dự án ở giai đoạn chuẩn bị chính về việc hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hê với ngân
đầu tư thì chủ đầu tư có phải làm bước chuyển giai sách thì Chủ đầu tư buộc phải tiến hành việc chuyển giai đoạn cho dự án từ giai đoạn
đoạn cho dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang giai chuẩn bị đầu tư sang giai đoạn thực hiện dự án.
đoạn thực hiện dự án hay không?
Trả lời:
Điều 12 Luật khiếu nại quy định người khiếu nại có nghĩa vụ khiếu nại đến
đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đây là một điều kiện quan trọng mà người
khiếu nại phải thực hiện để khiếu nại của mình được tiếp nhận và giải quyết, bởi lẽ
trong hoạt động quản lý nhà nước có sự phân công nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể rõ
Vì sao người khiếu nại phải khiếu nại đến đúng cơ ràng giữa các cơ quan, mỗi cơ quan có phạm vi trách nhiệm khác nhau. Do đó, một vụ
quan có thẩm quyền giải quyết?
việc khiếu nại chỉ có thể thuộc thẩm quyền giải quyết của một cơ quan nhất định. Nếu
người khiếu nại gửi đơn đến nhiều cơ quan không có thẩm quyền giải quyết dẫn đến
lãng phí nhiều thời gian, tiền của cho cả người khiếu nại và các cơ quan phải xử lý
đơn khiếu nại đó mà vụ việc vẫn không được giải quyết. Luật khiếu nại đã quy định
rõ thẩm quyền giải quyết khiếu nại của các cơ quan hành chính nhà nước. Chính vì
vậy, trước khi gửi đơn khiếu nại, người khiếu nại phải tìm hiểu xem cơ quan nào có
thẩm quyền giải quyết vụ việc của mình để thực hiện cho đúng, chỉ có như vậy thì
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Cơ quan tôi là một đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm
bảo một phần chi thường xuyên. Cơ quan tôi được
cấp có thẩm quyền cho phép bán, thanh lý 01 chiếc
xe ô tô là tài sản nhà nước giao quản lý, sử dụng. Sau
khi hoàn thành thủ tục bán, thanh lý theo quy định
của pháp luật, người trúng đấu giá đến cơ quan Thuế
để làm thủ tục nộp lệ phí trước bạ, chuyển quyền sở
hữu thì cơ quan thuế yêu cầu phải có hóa đơn bán tài
sản công do Bộ Tài chính phát hành.
Cho tôi xin hỏi: Cơ quan nào là cơ quan bán
Hóa đơn bán tài sản công? Các thủ tục cần thiết để
được mua Hóa đơn; Mong Quý cơ quan sớm có trả
lời để tôi được rõ ?

Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức xử lý tài sản
được xác lập quyền sở hữu toàn dân phát sinh thường
xuyên và cấp phát cho các đơn vị trực thuộc.
Cho tôi xin hỏi: Việc mua cả quyển Hóa đơn
bán tài sản công ở đâu? Các thủ tục cần thiết để được
mua Hóa đơn gồm những thủ tục gì?

khiếu nại mới được giải quyết nhanh chóng, quyền và lợi ích hợp pháp của người đi
khiếu nại mới được khôi phục và bảo vệ một cách kịp thời, đúng theo quy định của
pháp luật.
Trả lời:
Cơ quan bán hóa đơn:
Tại Khoản 4, Điều 96 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
Khi có nhu cầu sử dụng hóa đơn, cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức xử lý
các tài sản công quy định tại khoản 1 Điều 95 Nghị định này đăng ký mua hóa đơn tại
Sở Tài chính (Phòng Quản lý Giá và công sản) hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp
huyện, nơi đơn vị đóng trụ sở.
Thủ tục mua hóa đơn lẻ:
Người được cử đi mua hóa đơn phải xuất trình các giấy tờ sau:
- Giấy giới thiệu kèm theo công văn đề nghị được mua hóa đơn do người đứng
đầu cơ quan ký, đóng dấu: 01 bản chính;
- Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (còn trong thời hạn
sử dụng theo quy định của pháp luật) của người trực tiếp mua hóa đơn; trường hợp cơ
quan tài chính truy xuất được dữ liệu về người được cơ quan cử đến mua hóa đơn từ
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không phải xuất trình các giấy tờ này;
- Quyết định xử lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền và các giấy tờ có
liên quan đến việc bán tài sản: 01 bản sao.
Căn cứ công văn đề nghị và các hồ sơ có liên quan quy định tại điểm a khoản
này, cơ quan tài chính bán hóa đơn theo số lượng đăng ký, phù hợp với thực tế tài sản
bán.
Trả lời:
Theo quy định tại Khoản 4, Điều 96 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày
26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng
tài sản công.
Khi có nhu cầu sử dụng hóa đơn, cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức xử lý
các tài sản công quy định tại khoản 1 Điều 95 Nghị định này đăng ký mua hóa đơn tại
Sở Tài chính (Phòng Quản lý Giá và công sản) hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp
huyện, nơi đơn vị đóng trụ sở, theo quy định: Trường hợp cơ quan được giao nhiệm
vụ tổ chức xử lý tài sản công phát sinh thường xuyên việc bán tài sản thì được mua cả
quyển hóa đơn; Căn cứ thực tế xử lý tài sản công tại địa phương, Giám đốc Sở Tài
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Tôi đang công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập do
ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường
xuyên, tôi xin hỏi việc thanh lý tài sản công tại đơn
vị được quy định tại văn bản nào? Trình tự thủ tục
như thế nào?

chính hoặc Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện quyết định việc bán cả
quyển hóa đơn hoặc bán hóa đơn lẻ cho cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức xử lý tài
sản công trên địa bàn.
Thủ tục mua quyển hóa đơn:
+ Thủ tục mua lần đầu:
Khi đi mua hóa đơn lần đầu, người được cơ quan cử đi mua hóa đơn phải xuất
trình các giấy tờ sau:
- Giấy giới thiệu kèm theo công văn đề nghị mua hóa đơn do người đứng đầu
cơ quan ký, đóng dấu: 01 bản chính;
- Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (còn thời hạn sử dụng
theo quy định của pháp luật) của người trực tiếp mua hóa đơn. Trường hợp cơ quan
tài chính truy xuất được dữ liệu về người được cử đến mua hóa đơn từ Cơ sở dữ liệu
quốc gia về dân cư thì không phải xuất trình các giấy tờ này.
Sau khi nhận được hồ sơ mua hóa đơn của đơn vị, cơ quan tài chính phải kiểm
tra, nếu đúng đối tượng quy định tại điểm a khoản 4 Điều 96 Nghị định này thì bán
hóa đơn cho đơn vị trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ
hợp lệ.
+ Thủ tục mua các lần tiếp theo:
Khi đi mua hóa đơn các lần tiếp theo, người được cơ quan cử đi mua hóa đơn
phải xuất trình các giấy tờ sau:
- Giấy giới thiệu kèm theo công văn đề nghị được mua hóa đơn do người đứng
đầu cơ quan ký, đóng dấu: 01 bản chính;
- Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (còn thời hạn sử dụng
theo quy định của pháp luật) của người trực tiếp mua hóa đơn. Trường hợp cơ quan
tài chính truy xuất được dữ liệu về người được cơ quan cử đến mua hóa đơn từ Cơ sở
dữ liệu quốc gia về dân cư thì không phải xuất trình các giấy tờ này.
Căn cứ vào tình hình sử dụng hóa đơn lần trước, cơ quan tài chính xem xét,
quyết định số lượng quyển hóa đơn bán cho cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức xử
lý tài sản công.
Trả lời: Theo quy định tại Điều 51 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
được quy định như sau:
1. Việc thanh lý tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo
quy định tại Điều 45 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
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2. Thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản công: Thực hiện theo Điều 15 Nghị
quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công
của tỉnh Gia Lai được quy định về thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản công
Đối với tài sản công là: Trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất (bao gồm
cả quyền sử dụng đất); xe ô tô; tàu, thuyền, xuồng và các phương tiện vận chuyển
khác có động cơ có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản do Chủ tịch
UBND tỉnh quyết định thanh lý.
Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thanh lý tài sản công trừ các
trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Trình tự, thủ tục và việc tổ chức thanh lý tài sản công tại đơn vị sự nghiệp
công lập thực hiện theo quy định tại các Điều 29, 30 và 31 Nghị định số
151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
Trên đây là nội dung tư vấn về Thanh lý tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công
lập. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Nghị định số
151/2017/NĐ-CP.
Trả lời: Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản công được quy định tại Điều 6
Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia
Lai Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản
công của tỉnh Gia Lai, theo đó quy định như sau:
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chuyển tài sản công là: Trụ
sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất (bao gồm cả quyền sử dụng đất); xe ô tô,
tàu, thuyền, xuồng và các phương tiện vận chuyển khác có động cơ (trừ xe mô tô, xe
Tôi đang công tác tại Sở A thuộc tỉnh, cho xin hỏi
gắn máy) của các cơ quan, đơn vị.
thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản công
2. Giám đốc Sở Tài chính quyết định điều chuyển tài sản công giữa các sở,
được quy định như thế nào?
ngành thuộc địa phương, giữa cấp tỉnh và cấp huyện, cấp xã, giữa các huyện, thị xã,
thành phố trực thuộc tỉnh, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,
thị xã, thành phố quyết định điều chuyển tài sản công trong phạm vi cơ quan, đơn vị
trực thuộc quản lý, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
Trình tự thủ tục điều chuyển tài sản công được quy định chi tiết tại Điều
21 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
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Việc đăng ký hồ sơ qua hệ thống Dịch vụ công trực
tuyến có thuận tiện gì không?
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Khi muốn sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Sở
Tài chính tỉnh Gia Lai, tôi phải truy cập vào địa chỉ
nào?
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Mô hình nào nâng cao hiệu quả và giảm cho phí cho
cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc giải quyết
thủ tục hành chính?
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Đối với công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước đã
được UBND tỉnh phê duyệt phương án cổ phần hóa.
DNNN chưa cổ phần hóa xong, khi sắp xếp lao
động dôi dư sau cổ phần hóa Tổng giám đốc và Kế
toán trưởng có được nghỉ việc không?

Trả lời: Sử dụng Dịch vụ công trực tuyến sẽ giúp cá nhân, tổ chức giảm thời gian, chi
phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp;
tăng tính công khai, minh mạch của thủ tục hành chính. Ngoài ra, việc gửi hồ sơ qua
Dịch vụ công trực tuyến giúp tổ chức, cá nhân có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày,
tại bất cứ đâu có kết nối internet. Vì vậy, khi tham gia sử dụng dịch vụ công trực
tuyến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã tiết kiệm rất nhiều thời gian, chi phí đi
lại, chi phí văn phòng phẩm…
Trả lời: Khi muốn sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai,
ông/bà truy cập vào địa chỉ http://dvc.gialai.gov.vn, chọn Mục “Dịch vụ công trực
tuyến”. Tại thanh “Cơ quan thực hiện” bấm chọn Sở Tài chính.
Trả lời:
Thực hiện theo Nghị định Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính
phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong việc giải quyết thủ tục
hành chính.
Trả lời:
Tại Điều 21 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về
chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, qui định:
1. Doanh nghiệp cổ phần hóa tiếp tục thực hiện các quy định về quản lý tài chính đối
với doanh nghiệp nhà nước từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm
doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần.
2. Tại thời điểm doanh nghiệp cổ phần hóa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp cổ phần lần đầu, doanh nghiệp cổ phần hóa lập báo cáo tài chính theo
chế độ tài chính quy định đối với doanh nghiệp nhà nước làm cơ sở để thực hiện
chuyển giao từ doanh nghiệp cổ phần hóa cho công ty cổ phần.
3. Trong thời gian 90 ngày kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp cổ phần lần đầu, doanh nghiệp cổ phần hóa phải hoàn thành các công
việc sau:
a. Lập báo cáo tài chính tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp cổ phần lần đầu;
b. Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính;
c. Quyết toán thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước với cơ quan thuế;
+ Sau khi hoàn thành các bước quy định tại điểm a, b và c khoản này, doanh nghiệp
cổ phần hóa đề nghị cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt giá trị phần vốn nhà nước
tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần và quyết toán: tiền thu về cổ
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phần hóa, chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, chi phí cổ phần hóa theo quy
định.
4. Căn cứ quyết định phê duyệt của cơ quan đại diện chủ sở hữu, doanh nghiệp cổ
phần hóa có trách nhiệm lập lại báo cáo tài chính tại thời điểm được cấp Giấy chứng
nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần lần đầu làm căn cứ bàn giao sang công ty cổ
phần.
Theo quy định nêu trên Giám đốc, Kế toán trưởng doanh nghiệp cổ phần hoá chưa
hoàn thành các công việc nêu trên và doanh nghiệp cổ phần hoá chưa hoàn thành việc
bàn giao sang công ty cổ phần thì chưa được chuyển công tác hoặc nghỉ việc theo chế
độ.
Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn
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Trả lời:
Tại điều 11, Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018, quy định: Hộ gia đình, cá
nhân sử dụng đất nông nghiệp để sản xuất cây lương thực; hộ gia đình, cá nhân nghèo
theo quy định được Nhà nước giao sử dụng đất nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân sử
dụng đất để làm muối; hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp trong hạn mức
Đối tượng và phạm vi nào được hỗ trợ tiền sử dụng để trồng rau, màu, mạ, cây công nghiệp dài ngày, cây công nghiệp ngắn ngày, cây ăn
sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
quả, hoa, nuôi trồng thủy sản (trừ nuôi trồng tại hồ, đập, sông, suối, đầm...), chăn
nuôi; hộ gia đình, cá nhân là nông trường viên đã nhận đất trong hạn mức được giao
khoán ổn định để sản xuất nông nghiệp; tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tiêu, thoát
nước khu vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị; tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ
thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường, ngăn mặn, đẩy mặn, rửa mặn, rửa phèn, giữ ngọt
tại địa bàn.
Trả lời: Thành phần hồ sơ tạm ứng kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp,
thủy sản gồm:
a) Kinh phí sản xuất, cung ứng, lưu giữ sản phẩm công ích giống nông nghiệp,
thủy sản:
Thành phần hồ sơ tạm ứng kinh phí sản phẩm công
- Quyết định phân bổ dự toán của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Gia Lai.
ích giống nông nghiệp, thủy sản gồm những gì?
- Quyết định phê duyệt trúng thầu (nếu sản phẩm thuộc đối tượng đấu thầu).
- Hợp đồng sản xuất, cung ứng sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản.
- Công văn đề nghị tạm ứng của cơ sở hoạt động công ích.
b) Kinh phí tổ chức tập huấn chuyên môn, kiểm tra định kỳ, nghiệm thu cuối
kỳ:
- Dự toán chi tiết theo tiến độ thực hiện của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
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Thành phần hồ sơ quyết toán kinh phí sản phẩm công
ích giống nông nghiệp, thủy sản gồm những gì ?

Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số
32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 thay thế Nghị định
số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ
và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2019, như vậy
những nhiệm vụ sử dụng kinh phí ngân sách nhà
nước cho sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy
sản đã được giao theo Nghị định số 130/2013/NĐ-CP
ngày 16/10/2013 của Chính phủ thì quyết toán kinh
phí như thế nào?

thôn.
Trả lời: Thành phần hồ sơ quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp
quy định tại Thông tư 116/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
hướng dẫn lập, phân bổ dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí sản phẩm công ích
giống nông nghiệp, thủy sản gồm:
- Báo cáo kinh phí hỗ trợ của ngân sách nhà nước (Phụ lục 1);
- Báo cáo tiêu thụ sản phẩm giống nông nghiệp, thủy sản (Phụ lục 2);
- Báo cáo tổng hợp chi phí, tính giá thành toàn bộ, giá tiêu thụ và mức trợ giá
sản phẩm (Phụ lục 3);
Trả lời: Đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; sản
phẩm, dịch vụ công ích đã được cơ quan quản lý cấp trên giao nhiệm vụ, đặt hàng
hoặc đã tổ chức đấu thầu thực hiện trước ngày Nghị định số 32/2019/NĐ-CP có hiệu
lực thi hành thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày
16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích,
Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành
quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng
kinh phí ngân sách nhà nước, cho đến khi kết thúc nhiệm vụ được cấp trên giao; thanh
lý hợp đồng đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công.

Lĩnh vực Giao thông vận tải
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Trả lời: Tại Điều 11 Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định Đăng ký phương tiện thủy nội địa:
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp trực tiếp 01 (một) bộ hồ sơ hoặc gửi qua hệ
thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác đến cơ quan đăng ký phương tiện. Hồ sơ
bao gồm:
- Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện:
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện
+ Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa theo quy định;
đang khai thác trên đường thủy nội địa ?
+ 02 (hai) ảnh có kích thước 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương
tiện ở trạng thái nổi;
+ Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện phải
nộp lệ phí trước bạ;
+ Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa theo quy định tại
đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm.
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- Xuất trình bản chính các loại giấy tờ sau đây để cơ quan đăng ký phương tiện
kiểm tra:
+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn
hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm;
+ Giấy phép hoặc tờ khai phương tiện nhập khẩu theo quy định của pháp luật
đối với phương tiện được nhập khẩu;
+ Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc hợp đồng đóng mới phương tiện đối
với phương tiện thuộc diện đăng kiểm;
+ Giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam đối với
tổ chức nước ngoài hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam đối với cá
nhân nước ngoài;
+ Hợp đồng cho thuê tài chính đối với trường hợp tổ chức cho thuê tài chính đề
nghị được đăng ký phương tiện tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú của
bên thuê.
- Trường hợp chủ phương tiện là cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa và phục
hồi phương tiện được phép hoạt động theo quy định của pháp luật khi thực hiện đăng
ký không phải xuất trình Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc hợp đồng đóng mới
phương tiện đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.
Cơ quan đăng ký phương tiện:
1. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và các Chi cục Đường thủy nội địa khu
vực tổ chức, thực hiện đăng ký phương tiện mang cấp VR-SB của tổ chức, cá nhân.
2. Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện
đăng ký phương tiện mang cấp VR-SB, phương tiện không có động cơ trọng tải toàn
phần trên 15 tấn, phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 15 sức ngựa,
phương tiện có sức chở trên 12 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký
hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đó.
3. Cơ quan quản lý giao thông cấp huyện thực hiện đăng ký phương tiện có
động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ
05 người đến 12 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu
thường trú tại địa bàn quản lý.
4. Cấp xã, phường, thị trấn:
a) Thực hiện đăng ký phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01
tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ
công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người của tổ chức, cá
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nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý;
b) Tổ chức quản lý đối với phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01
tấn hoặc sức chở dưới 05 người hoặc bè khi hoạt động trên đường thủy nội địa phải
đảm bảo điều kiện an toàn theo quy định.
5. Cơ quan đăng ký quy định tại khoản 2 được tổ chức, thực hiện đăng ký
phương tiện quy định tại khoản 3, khoản 4; cơ quan đăng ký quy định tại khoản 3
được tổ chức, thực hiện đăng ký phương tiện quy định tại khoản 4.
Trả lời: Chứng từ xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng được quy định
tại Điều 6 Thông tư 20/2010/TT-BGTVTquy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển
số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải
ban hành như sau:
1. Chứng từ xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng là một trong những
chứng từ sau:
a) Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hoá đơn theo quy định của Bộ Tài
chính (bản chính);
b) Giấy bán, cho, tặng theo mẫu quy định của Thông tư này (bản chính hoặc
bản sao có chứng thực);
Chứng từ xác định quyền sở hữu xe máy chuyên
c) Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có
dùng bao gồm những chứng từ nào?
công chứng);
d) Văn bản của bên cho thuê tài chính đồng ý cho bên thuê xe máy chuyên
dùng được đăng ký quyền sở hữu (bản chính);
đ) Quyết định tiếp nhận viện trợ của cơ quan có thẩm quyền (bản chính hoặc
bản sao có chứng thực);
e) Văn bản phát mại theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có
chứng thực);
g) Lệnh xuất hàng của Cục Dự trữ quốc gia. Trường hợp lệnh xuất hàng gồm
nhiều xe máy chuyên dùng thì mỗi xe phải có một bản sao có chứng thực.
2. Trường hợp mua bán hoặc cho, tặng qua nhiều người, khi làm thủ tục đăng
ký, chỉ cần chứng từ mua bán, cho, tặng lần cuối cùng.
Trả lời: Đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng được quy định tại Điều
Đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng được quy 14 Thông tư 20/2010/TT-BGTVT quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe
định như thế nào?
máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban
hành như sau:
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1. Chủ sở hữu có xe máy chuyên dùng đã cải tạo, thay đổi màu sơn hoặc có
Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, biển số bị hỏng phải làm thủ tục đổi
đăng ký, biển số tại Sở Giao thông vận tải nơi đã cấp theo đúng số đăng ký biển số đã
được cấp.
2. Hồ sơ đổi đăng ký bao gồm:
a) Tờ khai đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định tại Phụ
lục 9 của Thông tư này (bản chính) ;
b) Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng đã được cấp (bản chính);
c) Biển số xe máy chuyên dùng (trường hợp biển số bị hỏng).
Trả lời: thủ tục cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô được quy định tại Điều 14 Nghị định
số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh
dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. Cụ thể:
1. Hồ sơ bao gồm:
a) Văn bản kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe theo mẫu quy
định tại Phụ lục X kèm theo Nghị định số 65/2016/NĐ-CP;
b) Quyết định thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp của cơ quan có thẩm
quyền (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);
c) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao kèm bản chính để đối chiếu
hoặc bản sao có chứng thực);
Đề nghị cơ quan hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép
d) Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (bản sao kèm bản chính để
đào tạo lái xe ô tô?
đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);
đ) Giấy đăng ký xe (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có
chứng thực).
2. Trình tự thực hiện
a) Sau khi hoàn thành xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư phương tiện, trang thiết
bị dạy lái xe theo tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của cơ sở đào tạo lái xe
ô tô; tổ chức, cá nhân lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp phép gửi trực tiếp hoặc qua đường
bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô theo quy định
tại khoản 3 Điều 13 của Nghị định số 65/2016/NĐ-CP;
b) Trường hợp hồ sơ chưa đủ theo quy định, trong thời hạn không quá 02 ngày
làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Giao thông vận tải hoặc Tổng cục Đường bộ
Việt Nam phải trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân;
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c) Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo
quy định, Sở Giao thông vận tải hoặc Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp
với cơ quan quản lý giáo dục nghề nghiệp tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo, lập
biên bản theo mẫu quy định tại Phụ lục XI kèm theo Nghị định số 65/2016/NĐ-CP và
cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô cho cơ sở đủ điều kiện. Trường hợp không cấp, phải
trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trả lời: Thủ tục cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe được quy
định tại Điều 9 Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định
về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe và khoản
6 Điều 1 Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ
sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP. Cụ thể:
1. Hồ sơ bao gồm:
a) Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục IV kèm theo Nghị định số
65/2016/NĐ-CP;
b) Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy trình
độ sơ cấp (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);
c) Giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng (bản sao kèm bản chính để đối chiếu
hoặc bản sao có chứng thực);
d) Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc
Đề nghị cơ quan hướng dẫn về thủ tục cấp giấy
bản sao có chứng thực);
chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe?
đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;
e) 01 ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm nền màu xanh, kiểu thẻ căn cước, được chụp
trong thời gian không quá 06 tháng.
2. Trình tự thực hiện
a) Cá nhân hoặc cơ sở đào tạo lập 01 bộ hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe quy
định tại khoản 4 Điều 8 của Nghị định số 138/2018/NĐ-CP;
b) Sở Giao thông vận tải hoặc Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận hồ sơ
cá nhân hoặc hồ sơ, danh sách do cơ sở đào tạo lập theo mẫu quy định tại Phụ lục V
kèm theo Nghị định số 138/2018/NĐ-CP; trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc,
kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định, tổ chức kiểm tra, đánh giá. Trường hợp cá
nhân không đủ điều kiện, Sở Giao thông vận tải hoặc Tổng cục Đường bộ Việt Nam
phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
c) Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày đạt kết quả kiểm tra,
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Cơ sở đào tạo lái xe có tuyển dụng một số giáo viên
đã có giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
ở tỉnh Gia Lai và các tỉnh khác. Xin hỏi, đối với các
trường hợp trên có phải tập huấn và đổi lại giấy
chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe không?
Nếu có thì thủ tục như thế nào?

Đề nghị cơ quan hướng dẫn về thủ tục cấp lại giấy
phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá
thời hạn sử dụng dưới 03 tháng?

Sở Giao thông vận tải hoặc Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp giấy chứng nhận giáo
viên dạy thực hành lái xe, vào sổ theo dõi theo mẫu quy định tại Phụ lục VI kèm theo
Nghị định số 65/2016/NĐ-CP. Trường hợp cá nhân không đạt kết quả, Sở Giao thông
vận tải hoặc Tổng cục Đường bộ Việt Nam phải thông báo bằng văn bản.
Trả lời: Tại khoản 2 Mục IV Văn bản số 4515/TCĐBVN-QLPT&NL ngày
26/7/2017 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc tập huấn, quản lý giáo viên dạy
thực hành lái xe hướng dẫn“ Trường hợp giáo viên chuyển công tác đến cơ sở đào tạo
lái xe mới trong cùng một Sở GTVT quản lý thì Sở GTVT ghi vào cột ghi chú của
danh sách quản lý giáo viên tại Sở để theo dõi quản lý; trường hợp giáo viên chuyển
công tác đến cơ sở đào tạo lái xe mới ngoài Sở GTVT đang quản lý, thì Sở GTVT nơi
tiếp nhận giáo viên mới có công văn gửi Sở GTVT đang quản lý giáo viên đó để kiểm
tra, xác minh. Sau khi có kết quả xác minh, Sở GTVT cập nhật bổ sung vào danh sách
quản lý tại Sở để theo dõi, quản lý.
Như vậy, giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe được tiếp tục sử dụng
khi chuyển công tác đến cơ sở đào tạo lái xe mới. Sở GTVT không phải tổ chức tập
huấn và không đổi lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe. Nếu có nhu cầu
đổi lại giấy chứng nhận thì báo cáo Sở Giao thông vận tải để được cấp đổi theo quy
định tại Điều 9 Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Điều 3 Nghị định số
138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 65/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe
ô tô và dich vụ sát hạch lái xe; Thủ tục đổi giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành
tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm dịch vụ hành chính công, địa chỉ: số
17 Trần Hưng Đạo, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Trả lời: Căn cứ khoản 2 Điều 36 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái
xe cơ giới đường bộ quy định:
Người có giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử
dụng dưới 03 tháng, được xét cấp lại giấy phép lái xe.
Hồ sơ bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 ban
hành kèm theo Thông tư này;
b) Hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe (nếu có);
c) Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo
quy định, trừ trường hợp cấp lại giấy phép lái xe không thời hạn các hạng A1, A2,
68

A3;
d) Bản sao giấy chứng minh, nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ
chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân
(đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước
ngoài, người Việt Nam định, cư ở nước ngoài).
Khi đến thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép lái xe tại Tổng cục Đường bộ Việt
Nam hoặc Sở Giao thông vận tải, người lái xe gửi 01 bộ hồ sơ, chụp ảnh trực tiếp và
xuất trình, bản chính các hồ sơ nêu trên (trừ các bản chính đã gửi) để đối chiếu. Sau
thời gian 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, chụp ảnh và nộp lệ phí theo quy định, nếu
không phát hiện giấy phép lái xe đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý; có
tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, thì được cấp lại giấy phép lái xe.
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Đề nghị cơ quan hướng dẫn về thủ tục đổi giấy phép
lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp?

Đơn vị tôi có chiếc xe ô tô khách thành phố theo thiết
kế xe gồm 25 chỗ ngồi và 25 chỗ đứng. Vậy Đơn vị
tôi có thể đăng ký xin cấp phù hiệu “xe hợp đồng”

Trả lời: Căn cứ Điều 38 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe
cơ giới đường bộ quy định:
Thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp:
Người lái xe lập 01 bộ hồ sơ, gửi trực tiếp hoặc bằng hình thức kê khai trực
tuyến đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải. Hồ sơ bao gồm:
1. Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 ban hành
kèm theo Thông tư này.
2. Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo
quy định, trừ các đối tượng sau:
a) Người có giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3;
b) Người có nhu cầu tách giấy phép lái xe có thời hạn và không thời hạn.
3. Bản sao giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công
dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn
cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với
người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài).
Khi đến thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe, người lái xe phải chụp ảnh trực
tiếp tại cơ quan cấp giấy phép lái xe và phải xuất trình bản chính các hồ sơ nêu trên
(trừ các bản chính đã gửi) để đối chiếu.
Trả lời: Theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính
phủ và Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải
thì chỉ xe ô tô sử dụng để kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt phải có sức
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cho xe ô tô trên để kinh doanh vận chuyển hành chứa từ 17 hành khách trở lên, phải bố trí chỗ ngồi, chỗ đứng cho hành khách và xe
khách theo hợp đồng từng chuyến được không?
phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại QCVN 10:2015/BGTVT quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô
khách thành phố; còn các loại hình kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo
hợp đồng là xe ô tô khách (không có chỗ đứng).
Do vậy, các xe ô tô khách có chỗ ngồi và chỗ đứng chỉ sử dụng trong hoạt
động vận tải hành khách bằng xe buýt. Nếu sử dụng để kinh doanh vận tải hành khách
bằng xe hợp đồng thì thực hiện việc chuyển đổi ô tô khách thành phố thành ô tô khách
thông thường chỉ có chỗ ngồi theo quy định tại Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT
ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về cải tạo phương tiện giao
thông cơ giới đường bộ.
Trả lời: Xe ô tô “kéo xe hỏng” theo các tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6211, TCVN
7271 đã được phân loại là ô tô chuyên dùng; căn cứ theo Thông tư số 21/2010/TTTôi có chiếc xe ô tô “kéo xe hỏng”, có khối lượng
BGTVT ngày 10/8/2010 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Nghị định số
hàng hóa cho phép tham gia giao thông là 2.250 kg.
95/2019/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ quy định niên hạn sử dụng đối với
Vậy xe của tôi có thuộc đối tượng phải gắn phù hiệu
xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người thì loại phương tiện này không có niên hạn sử
“xe tải” theo lộ trình quy định quy định của Nghị
dụng.
định 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ hay không?
Do vậy, theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của
Chính phủ và Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông
vận tải thì phương tiện ô tô “kéo xe hỏng” không thuộc đối tượng cấp phù hiệu xe tải.
Trả lời: Theo quy định của Chính phủ thì xe tải dưới 1,5 tấn bắt buộc phải được cấp
giấy phép kinh doanh vận tải và gắn phù hiệu “XE TẢI” trước ngày 01/7/2018. Các
căn cứ của việc này như sau:
Tôi có xe tải kinh doanh vận chuyển háng hóa, khối - Theo quy định tại tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng
lượng hàng hóa dưới 1,5 tấn có phải cấp giấy phép 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô
kinh doanh vận tải và phù hiệu không. Lộ trình áp tô thì: Trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa
dụng như thế nào?
có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn phải được cấp giấy phép kinh doanh vận tải.
- Theo quy định tại tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng
9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô
tô thì: Trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa
có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn phải được gắn phù hiệu.
Tôi có 01 xe ô tô khách loại 29 chỗ ngồi, tôi có thể Trả lời: Theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày
xin cấp phù hiệu xe trung chuyển cho xe đó hay 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải
không?
bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; quy định: Xe trung chuyển hành
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khách có sức chứa từ 16 chỗ ngồi trở xuống (kể cả người lái) và phải thuộc quyền sử
dụng hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã.
Vì vậy, trường hợp của đơn vị có xe ô tô khách loại 29 chỗ ngồi loại 29 chỗ ngồi sẽ
không được cấp phù hiệu xe trung chuyển theo quy định.
Trả lời:
- Theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày
10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
thì đã giao Bộ GTVT “Quy định cụ thể về việc quản lý và cấp phù hiệu cho xe ô tô
vận tải trung chuyển hành khách, vận tải hành khách nội bộ; lộ trình và đối tượng
đơn vị kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp phải cấp Giấp phép kinh doanh”
- Theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Thông tư số 63/2014/TTBGTVT ngày 07/01/2014 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận
tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, đã quy định, cụ thể:
“1. Đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa không thu tiền trực tiếp phải được cấp
Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thuộc một trong các đối tượng sau đây:
Xin cho tôi biết đối với các xe tải chỉ chở hàng hóa
a) Sử dụng phương tiện để vận chuyển hàng nguy hiểm theo quy định của
của công ty, chở hàng nội bộ, không thu tiền trực Chính phủ về danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm và thẩm quyền
tiếp. Trường hợp nào không cần phải lắp thiết bị cấp phép vận chuyển hàng nguy hiểm.
giám sát hành trình và gắn phù hiệu theo quy định?
b) Sử dụng phương tiện để vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng theo quy
định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá
khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng;
giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông
trên đường bộ.
c) Có từ 05 xe trở lên.
d) Sử dụng phương tiện có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia
giao thông từ 10 tấn trở lên để vận chuyển hàng hóa.”
Tóm lại, trên cơ sở các quy định nêu trên thì đơn vị kinh doanh vận tải không
thu tiền trực tiếp sử dụng phương tiện có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham
gia giao thông dưới 10 tấn để vận chuyển hàng hóa và có số lượng dưới 05 xe không
thuộc đối tượng phải cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu và gắn
thiết bị giám sát hành trình.
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Công ty tôi địa chỉ ở Phường Trà Bá, TP Pleiku, có
04 xe ô tô khách, như vậy có đảm bảo đủ số lượng
phương tiện để được cấp giấy phép kinh doanh vận
tải hành khách tuyến theo cố định có cự ly trên
300km không?

Theo quy định của Bộ Giao thông vận tải cấp sổ
Transit Việt Nam – Lào mất 02 ngày làm việc; tuy
nhiên Tôi có công việc gấp cần đi sang Lào vào buổi
chiều bằng xe ô tô con (loại 5 chỗ ngồi), vậy buổi
sáng cùng ngày tôi đến Sở Giao thông vận tải Gia Lai
để xin cấp Sổ Transit và nhận kết quả trong ngày
được không?

Công ty tôi muốn xin cấp giấy phép kinh doanh vận
tải bằng xe ô tô, tuy nhiên người điều hành vận tải
chưa có chứng chỉ tập huấn nghiệp vụ; như vậy Công
ty chúng tôi có được xem xét cấp giấy phép kinh

Trả lời: Hiện nay, theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP
ngày 10/9/2014: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh
vận tải hành khách theo tuyến cố định từ 300 ki lô mét trở lên phải có số lượng
phương tiện tối thiểu như sau:
Điểm a quy định: Đối với đơn vị có trụ sở đặt tại các thành phố trực thuộc
Trung ương: Từ 20 xe trở lên.
Điểm b quy định: Đối với đơn vị có trụ sở đặt tại các địa phương còn lại: Từ
10 xe trở lên; riêng đơn vị có trụ sở đặt tại huyện nghèo theo quy định của Chính
phủ: Từ 05 xe trở lên.
Như vậy, Đơn vị kinh doanh vận tải đóng chân trên địa bàn TP Pleiku, Gia Lai
phải có số lượng xe từ 10 xe trở lên mới được cấp giấy phép kinh doanh vận tải hành
khách theo tuyến cố định cự ly hoạt động từ 300 km trở lên. Trường hợp của công ty
chưa đảm bảo điều kiện theo quy định.
Trả lời: Theo quy định tại điều 13 Thông tư 88/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014
của Bộ GTVT thì việc cấp GPLV Việt – Lào thực hiện không quá 02 ngày làm việc
kể từ ngày nhận đủ Hồ sơ theo quy định thì cấp GPLV Việt – Lào.
Tuy nhiên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân từ trước đến
nay Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai đã giải quyết cấp Giấy phép liên vận (Sổ
Transit) trong 01 ngày làm việc.
Đặc biệt từ ngày 01/5/2017 đến nay để tiếp tục tạo điều kiện cho công dân, Sở
đã bắt đầu cấp phù hiệu, biển hiệu; cấp giấy phép liên vận VN – Lào, VNCamPuchia, VN-Lào-Campuchia trong 2 giờ làm việc. Khi cá nhân/ doanh nghiệp
nộp hồ sơ hợp lệ tại bộ phận một cửa của Sở GTVT thì sau 02 giờ làm việc sẽ nhận
được kết quả, cụ thể đối với hồ sơ nộp buổi sáng thì được nhận kết quả lúc 10 giờ
sáng, hồ sơ nộp buổi chiều thì được nhận kết quả lúc 4 giờ chiều.
Hiện nay, Sở GTVT đã thực hiện cấp GPLV VN – Lào, VN- CamPuchia, VNLào-Campuchia qua phầm mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và hệ thống một
cửa quốc gia; vì vậy Doanh nghiệp có thể đến liên hệ và nộp hồ sơ tại Sở GTVT hoặc
qua phần mền trực tuyến mức độ 4 và hệ thống một cửa quốc gia; sau 02 giờ sẽ có kết
quả.
Trả lời: Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 21 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP
ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận
tải bằng xe ô tô; quy định Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bao gồm: Bản sao
có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) văn bằng, chứng chỉ của
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doanh vận tải không?

người trực tiếp điều hành vận tải.
Như vậy trường hợp Công ty chưa có chứng chỉ tập huấn của người điều hành vận tải
nộp kèm theo Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh thì sẽ không được giải quyết
theo quy định.
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Các doanh nghiệp tư vấn khảo sát, thiết kế đặt câu
hỏi: Đối với thủ tục hành chính “Thẩm định dự án
hoặc thiết kế cơ sở”, thành phần nộp hồ sơ đối với tài
liệu khảo sát, thiết kế yêu cầu phải có “Biên bản thỏa
thuận mỏ đất”. Tuy nhiên hiện nay trong quá trình
khảo sát thiết kế các dự án đầu tư xây dựng công
trình giao thông sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước có
nhu cầu khai thác vật liệu đất san lấp cho công trình,
các đơn vị gặp khó khăn trong việc xác định vị trí mỏ
đất để cung cấp cho công trình (đây là tiêu chí quan
trọng để chủ đầu tư lập thủ tục trình thẩm định, phê
duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình). Đề nghị
được hướng dẫn?
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Trả lời:
1. Việc đấu nối đường nhánh vào quốc lộ.
Các quy định, thủ tục về đấu nối đường nhánh vào quốc lộ, được quy định từ
Điều 20 đến Điều 29 thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT
hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010
của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Điểm 9 đến Điểm 13 Điều 1 thông tư 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ
Đề nghị hướng dẫn đấu nối công trình vào quốc lộ, GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT.
Đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai?
Đường nhánh đấu nối vào quốc lộ được quy định tại Điểm 9 Điều 1 thông tư
35/2017/TT-BGTVT gồm: đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị; đường
chuyên dùng; đường gom, đường nối từ đường gom; và đường dẫn ra vào cửa hàng
xăng dầu, đường nối trực tiếp từ các công trình đơn lẻ.
Việc đấu nối đường nhánh vào quốc lộ phải thông qua điểm đấu nối thuộc quy
hoạch điểm đấu nối đã được UBND tỉnh phê duyệt sau khi có văn bản thỏa thuận của
Bộ GTVT.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ.
Sở Giao thông vận tải đã đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương lập Quy hoạch.

Trả lời: Ngày 14/5/2019 UBND tỉnh đã có Văn bản số 1008/UBND-CNXD
ngày 14/5/2019 chỉ đạo các Chủ đầu tư yêu cầu các đơn vị tư vấn khảo sát đánh giá
lựa chọn vị trí khu vực, khối lượng và chất lượng đất san lấp phục vụ thi công công
trình. Cụ thể:
- Các vị trí dự kiến cung cấp đất san lấp trước khi đăng ký khu vực, công suất,
khối lượng, phương pháp và kế hoạch khai thác theo quy định phải có ý kiến thống
nhất của: Chủ quản lý sử dụng đất, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý Nhà
nước về khoáng sản; làm cơ sở để đăng ký khai thác.
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Trong trường hợp chưa có Quy hoạch đấu nối, trình tự thực hiện đấu nối đấu
nối đường nhánh vào quốc lộ thực hiện như sau:
- Điều kiện: Các công trình được xây dựng nằm ngoài phạm vi hành lang an
toàn đường bộ, Đảm bảo các quy định về khoảng cách quy định tại điều 21 thông tư
số 50/2015/TT-BGTVT, Điểm 10 Điều 1 thông tư 35/2017/TT-BGTVT. Ngoài ra đối
với Các cửa hàng xăng dầu đảm bảo các điều kiện đầu tư, kinh doanh; phải có trong
quy hoạch cửa hàng xăng dầu của ngành công thương.
- Chủ công trình có văn bản (hoặc liên hệ trực tiếp) với Sở GTVT Gia Lai để
được hướng dẫn thực hiện công tác đấu nối. Chủ công trình nộp kèm công văn các
bản chụp giấy tờ tài liệu liêu quan đến quá trình xây dựng, kinh doanh được cấp có
thẩm quyền cấp.
- Sở GTVT, kiểm tra hồ sơ, phối hợp với các bên liên quan kiểm tra hiện
trường. Nếu đảm bảo các điều kiện nêu trên, Sở GTVT có công văn kiến nghị UBND
tỉnh đề nghị Bộ GTVT xem xét chấp thuận điểm đấu nối vào quốc lộ của đường ra
vào công trình.
- Khi được sự chấp thuận của Bộ GTVT, chủ công trình chuẩn bị hồ sơ theo
quy định tại Điểm 3 Điều 26 thông tư số 50/2015/TT-BGTVT liên hệ với cơ quan có
thẩm quyền để xin chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông nút giao đấu
nối vào quốc lộ, cụ thể:
+ Tổng cục đường bộ Việt nam đối với các công trình nằm trên các tuyến
đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 19, quốc lộ 25;
+ Cục Quản lý đường bộ III đối với các công trình nằm trên đường Trường
Sơn Đông đoạn Km230 – Km317;
+ Sở GTVT Gia Lai đối với các các công trình nằm trên đường Trường Sơn
Đông đoạn Km320 – Km475, Quốc lộ 14C, quốc lộ 19D.
- Sau khi được chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông nút giao
đấu nối vào quốc lộ, chủ công trình chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Điểm 2 Điều 27
thông tư số 50/2015/TT-BGTVT liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được cấp phép
thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ, cụ thể:
+ Cục Quản lý đường bộ III đối với các đường: quốc lộ 19, đường HCM,
Trường Sơn Đông đoạn Km230 – Km317;
+ Sở GTVT Gia Lai đối với các đường: quốc lộ 25, quốc lộ 14C, quốc lộ 19D,
đường Trường Sơn Đông đoạn Km320 – Km475.
2. Việc đấu nối đường nhánh vào đường tỉnh:
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Theo quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: Tất cả
các công trình xây dựng phải xây dựng theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền
phê duyệt và nằm ngoài phạm vi đất dành cho đường bộ; Trường hợp phải sử dụng
đất hành lang an toàn đường bộ để làm đường đấu nối công trình vào đường chính thì
phải đảm bảo khoảng cách theo quy định: khoảng cách điểm đấu nối đường nhánh
đến đường nhánh liền kề (trong đó có đường dẫn ra vào cửa hàng xăng dầu) vào
đường tỉnh (không nhỏ hơn 2 Km đối với đường cấp III và 1Km đối với đường cấp IV
trở xuống), khoảng cách các cửa hàng xăng dầu đến cửa hàng liền kề cùng phía đấu
nối đường dẫn ra vào đường chính không nhỏ hơn 12Km.
Theo quy định tại Khoản 4 Điều 28 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP thì Các cửa
hàng xăng dầu phải được xây dựng ngoài HLATĐB, theo quy hoạch được cấp có
thẩm quyền phê duyệt; có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của UBND tỉnh (đối với
đường tỉnh và đường huyện, đường đô thị) về vị trí và thiết kế đoạn đường dẫn vào
của hàng bán lẻ xăng dầu qua phần đất hành lang an toàn đường bộ, bao gồm thiết kế
điểm đấu nối với đường hiện có, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn của đoạn
đường đang khai thác.
Các công trình đủ điều kiện thì sẽ được xem xét cấp phép đấu nối.
- Các bước thực hiện như sau:
+ Chủ công trình có văn bản (hoặc liên hệ trực tiếp) với Sở GTVT Gia Lai
(Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông) để được hướng dẫn thực hiện công tác
đấu nối. Chủ công trình nộp kèm công văn các giấy tờ tài liệu liên quan. Sở GTVT
kiểm tra hồ sơ, phối hợp với các bên liên quan kiểm tra hiện trường. Nếu đảm bảo các
điều kiện, Sở GTVT có công văn kiến nghị UBND tỉnh xem xét chấp thuận điểm đấu
nối đường nhánh vào Đường tỉnh.
+ Sau khi UBND tỉnh có văn bản chấp thuận, Chủ công trình liên hệ với Sở
GTVT để thực hiện thủ tục chấp thuận thiết kế, phương án tổ chức giao thông nút
giao đấu nối vào đường tỉnh (Điều 26 của thông tư số 50/2015/TT-BGTVT) và được
cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh (Điều 27 của thông tư số
50/2015/TT-BGTVT).
Trả lời: Tại mục 2, Điều 36 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT quy định cấp lại giấy
Bị mất GPLX hạng A1 đã lâu( 5 năm) , vẫn còn hồ
phép lái xe: Người có giấy phép lái xe bị mất, được xét cấp lại giấy phép lái xe. Hồ sơ
sơ gốc. tôi muốn kiểm tra xem tôi có thể làm lại bằng
gồm:
mới được không? thủ tục như thế nào?
a) Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định;
b) Hồ sơ phù hợp với giấy phép lái xe (nếu có)
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Đã có giấy phép lai xe do CA tỉnh Vĩnh long cấp
ngày 05/09/1997 nay tôi xin đổi lại giấy phép lái xe
tại Sở giao thông vận tải Gia lai có được không hay
phải về lại Vĩnh long để chuyển đổi?

Đầu năm 2017 công ty của tôi được cấp giấy phép
khai thác, sử dụng tài nguyên nước, đồng thời cũng
được phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên.
Thời gian dự tính bắt đầu khai thác là tháng
9/2017.Tuy nhiên, đến nay, chúng tôi vẫn chưa vận
hành được công trình khai thác. Công ty chúng tôi
đang tiến hành điều chỉnh thời điểm bắt đầu vận hành
công trình khai thác nước.
Xin hỏi, khi thay đổi thời gian vận hành công
trình khai thác thì chúng tôi có được điều chỉnh tiền
cấp quyền khai thác tài nguyên nước không?Trình tự,
thủ tục điều chỉnh như thế nào?

c) Bản sao giấy cứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu còn hạn
sử dụng.
Khi đến làm thủ tục cấp lại giấy phép lái xe, người lái xe gửi 01 bộ hồ sơ, chụp
ảnh trực tiếp và xuất trình bản chính cá hồ sơ nêu trên để đối chiếu. Sau thời gian 02
tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, chụp ảnh và nộp lệ phí theo quy định, nếu không phát
hiện giấy phép lái xe đang bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý; có tên trong hồ sơ
của cơ quan quản lý sát hạch, thì được cấp lại giấy phép lái xe.
Nơi nhận đổi, cấp lại giấy phép lái xe, tại: Bộ phận một cửa, số 17 Trần Hưng
Đạo, tp Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Trả lời: Tại mục đ, khoản 5, điều 37 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT quy định:”
Cán bộ, chiến sĩ công an có giấy phép lái xe do ngành Công an cấp sau ngày 01 tháng
8 năm 1995 còn thời hạn sử dụng, khi ra khỏi ngành hoặc nghỉ hưu, nếu có nhu cầu
được đổi giấy phép lái xe”. Việc đổi giấy phép lái xe được thực hiện tại các Sở Giao
thông vận tải trên toàn quốc. Tại Gia Lai: Nơi nhận đổi, cấp lại giấy phép lái xe, tại
Bộ phận một cửa, số 17 Trần Hưng Đạo, tp Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Trả lời:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 12, Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày
17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai
thác tài nguyên nước, bao gồm:
a) Có sự điều chỉnh nội dung của giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước
mà dẫn đến sự thay đổi về căn cứ tính tiền cấp quyền khai thác theo quy định của
Nghị định này hoặc dẫn đến có sự thay đổi về nội dung phê duyệt tiền cấp quyền khai
thác trước đó;
b) Có sự thay đổi về thời điểm bắt đầu vận hành công trình khai thác nước so
với thời điểm dự kiến bắt đầu vận hành khi phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài
nguyên nước;
c) Có sự điều chỉnh về điện lượng trung bình hàng năm (E0) so với hồ sơ thiết
kế của công trình thủy điện và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận bằng
văn bản;
d) Bổ sung nhiệm vụ hồ chứa kèm theo việc điều chỉnh, bổ sung dung tích
phòng lũ cho hạ du so với nhiệm vụ của công trình thủy điện, trừ trường hợp đã được
điều chỉnh theo quy định tại điểm c khoản này. Mức điều chỉnh giảm được tính trên
cơ sở tỷ lệ phần dung tích phòng lũ cho hạ du được điều chỉnh so với dung tích hữu
ích của hồ chứa;
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đ) Công trình bị hư hỏng không thể tiếp tục khai thác được. Mức điều chỉnh giảm
được tính trên cơ sở thời gian công trình bị hư hỏng phải ngừng hoạt động;
e) Việc điều chỉnh chỉ thực hiện đối với thời hạn còn lại của giấy phép. Mức
điều chỉnh tăng không quá 20% so với số tiền còn lại phải nộp đã được phê duyệt
trước đó, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Nghị định số
82/2017/NĐ-CP.
* Trình tự, thủ tục điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước:
Theo quy định, khi có sự thay đổi về thời điểm bắt đầu vận hành công trình
khai thác nước so với thời điểm dự kiến bắt đầu vận hành khi phê duyệt tiền cấp
quyền khai thác tài nguyên nước, chủ giấy phép gửi văn bản đề nghị điều chỉnh kèm
theo các tài liệu để chứng minh đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ là Cục Quản lý tài
nguyên nước hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường theo đúng quy định tại Điều 10 Nghị
định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ“Quy định về phương pháp
tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước”:
Trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách
nhiệm kiểm tra, trình cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 10 của Nghị định
Nghị định số 82/2017/NĐ-CP xem xét, quyết định việc điều chỉnh;
Khi điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước phải căn cứ vào giá
tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước hiện hành.
Trả lời:
Theo Điều 16, Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ
“Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Tài nguyên nước”:quy định về các
trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước không
phải đăng ký, không phải xin phép như sau:
1. Các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước quy định tại các Điểm a,
Trường hợp nào thì việc khai thác, sử dụng tài
c, d và Điểm đ Khoản 1 Điều 44 của Luật tài nguyên nước mà không thuộc trường
nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước không
hợp quy định tại Khoản 2 Điều 44 của Luật tài nguyên nước.
phải đăng ký, không phải xin phép?
2. Các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước với quy mô nhỏ cho sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 44 của Luật tài nguyên
nước bao gồm:
a) Khai thác nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với
quy mô không vượt quá 10 m3/ngày đêm không thuộc trường hợp quy định tại Khoản
2 Điều 44 của Luật tài nguyên nước;
b) Khai thác nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với quy
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Công ty của chúng tôi hiện nay đã xây dựng hệ thống
xử lý nước thải công suất 100m3/ngày đêm và xử lý
nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường QCVN 40. Tuy
nhiên, công ty đã tái sử dụng hoàn toàn 100% nước
thải sau xử lý để tưới cây xanh trong khuôn viên.
Vậy xin cho hỏi công ty chúng tôi có phải làm giấy
phép xả nước thải vào nguồn nước hay không?

mô không vượt quá 0,1 m3/giây;
c) Khai thác nước mặt cho các mục đích kinh doanh, dịch vụ và sản xuất phi
nông nghiệp không vượt quá 100 m3/ngày đêm;
d) Khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện với công suất lắp máy không vượt
quá 50 kW;
đ) Khai thác, sử dụng nước biển phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ trên đất liền với quy mô không vượt quá 10.000 m3/ngày đêm; khai thác, sử
dụng nước biển phục vụ các hoạt động trên biển, đảo.
3. Các trường hợp không phải xin phép xả nước thải vào nguồn nước quy định
tại Khoản 5 Điều 37 của Luật tài nguyên nước bao gồm:
a) Xả nước thải sinh hoạt của cá nhân, hộ gia đình;
b) Xả nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô không
vượt quá 5 m3/ngày đêm và không chứa hóa chất độc hại, chất phóng xạ;
c) Xả nước thải của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc trường
hợp quy định tại Điểm b Khoản này vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung
mà hệ thống đó đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải
vào nguồn nước và có thỏa thuận hoặc hợp đồng xử lý, tiêu thoát nước thải với tổ
chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung đó;
d) Xả nước thải nuôi trồng thủy sản với quy mô không vượt quá 10.000
3
m /ngày đêm hoặc nuôi trồng thủy sản trên biển, sông, suối, hồ chứa.
Cảm ơn ông đã quan tâm và gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Chúng tôi xin trả
lời câu hỏi của ông như sau:
- Thứ nhất: Ông không nói rõ lưu lượng nước thải sau hệ thống xử lý của Công
ty ông là bao nhiêu?
- Thứ hai: Ông không nói rõ diện tích trồng cây trong khuôn viên của Công ty
ông bao nhiêu hecta để xác định lượng nước cần tưới?
- Thứ ba: Ông không nói rõ chất lượng nước thải sau xử lý của ông đạt loại nào
theo QC 40 (QCVN 40:2011/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công
nghiệp).
Vì vậy chúng tôi không thể trả lời chính xác Công ty ông có phải làm thủ tục
đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước hay không.
Căn cứ vào khoản 3, Điều 16 Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013
của Chính Phủ quy định các trường hợp không phải xin phép xả nước thải vào nguồn
nước bao gồm:
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a) Xả nước thải sinh hoạt của cá nhân, hộ gia đình;
b) Xả nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô không
vượt quá 5 m3/ngày đêm và không chứa hóa chất độc hại, chất phóng xạ;
c) Xả nước thải của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc trường
hợp quy định tại Điểm b Khoản này vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung
mà hệ thống đó đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải
vào nguồn nước và có thỏa thuận hoặc hợp đồng xử lý, tiêu thoát nước thải với tổ
chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung đó;
d) Xả nước thải nuôi trồng thủy sản với quy mô không vượt quá 10.000
m3/ngày đêm hoặc nuôi trồng thủy sản trên biển, sông, suối, hồ chứa.
Câu hỏi của ông đưa ra không thuộc các trường hợp quy định trên. Để cụ thể,
mời ông liên hệ trực tiếp với Bộ phận một cửa thuộc sở Tài nguyên và Môi trường để
chúng tôi có thêm thông tin, từ đó trả lời và hướng dẫn ông cụ thể, đầy đủ.
Trả lời:
- Theo quy định tại Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 (Lập lại báo
cáo đánh giá tác động môi trường): việc cải tạo hệ thống xử lý nước thải của nhà máy
sản xuất tinh bột sắn không phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.
- Theo quy định tại Khoản 7 Điều 16 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày
14/2/2015 của Chính phủ: Báo cáo bằng văn bản và chỉ được thực hiện những thay
đổi liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình,
biện pháp bảo vệ môi trường của dự án sau khi có ý kiến chấp thuận của cơ quan phê
duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Vì vậy, Công ty muốn cải tạo lại hệ thống xử lý nước thải cần phải có văn bản
xin ý kiến cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; khi có văn bản
chấp thuận thực hiện việc cải tạo, Công ty mới được triển khai thực hiện. Sau khi
hoàn thành việc cải tạo lập hồ sơ xác nhận các công trình bảo vệ môi trường của dự án
và gửi lại cơ quan phê duyệt để xác nhận trước khi đưa vào vận hành chính thức.
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Công ty chúng tôi đã hoạt động sản xuất tinh bột sắn
được nhiều năm, đã được phê duyệt báo cáo đánh giá
tác động môi trường, đã đầu tư hệ thống xử lý nước
thải và được xác nhận hoàn thành các công trình bảo
vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.
Tuy nhiên do quá trình hoạt động lâu dài, hệ thống
xử lý nước thải xuống cấp nên việc vận hành không
ổn định như thời gian lúc đầu; chúng tôi muốn cải
tạo, bổ sung và thay đổi một số hạng mục của hệ
thống xử lý nước thải.
Tôi muốn hỏi quý cơ quan để thực hiện cải
tạo hệ thống xử lý nước thải, chúng tôi cần phải làm
các thủ tục gì không? Đề nghị quý cơ quan hướng
dẫn để chúng tôi thực hiện đúng theo quy định.
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Cơ sở của tôi là cơ sở chăn nuôi heo hộ gia đình có
Trả lời:
quy mô nhỏ, lẻ lượng nước thải phát sinh không
- Theo quy định tại khoản 2, Điều 2 (Đối tượng chịu phí) của Nghị định số
nhiều. Vậy cơ sở của tôi có phải kê khai, đóng phí 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 qui định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thì
bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp cơ sở chăn nuôi heo là cơ sở thuộc đối tượng chịu phí BVMT đối với nước thải công
không?
nghiệp.
- Tại Khoản 2, Điều 7 (Xác định số phí phải nộp) của Nghị định số
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Công ty chúng tôi mới thành lập, hoạt động trong
lĩnh vực mua bán, sửa chữa ô tô có phát sinh một số
loại chất thải nguy hại như: ắc quy thải, giẻ lau dính
dầu mỡ, dầu mỡ thải... Cho hỏi chúng tôi có cần làm
thủ tục xin cấp sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
hay không?

Điều kiện của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép

154/2016/NĐ-CP có quy định:
+ Trường hợp có lượng nước thải trung bình trong năm tính phí dưới 20 m3/ngày
đêm, phải nộp số phí cố định 1.500.000 đồng/năm theo quy định tại Khoản 2 Điều 6
Nghị định này và nộp một lần cho cả năm theo thông báo của Chi cục BVMT;
+ Trường hợp có lượng nước thải trung bình trong năm tính phí từ 20 m3/ngày
đêm trở lên thì phải nộp số phí cố định và phí biến đổi theo quy định tại điểm b khoản
2 Điều 6 của Nghị định này.
Vậy, cơ sở thuộc đối tượng phải nộp phí BVMT đối với nước thải công nghiệp.
Đề nghị cơ sở kê khai tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp
theo mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 154/2016/NĐ-CP và gửi về
Chi cục Bảo vệ môi trường vào 05 ngày đầu tháng đầu tiên của các quý.
Trả lời:
Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày
30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại: Các đối tượng
không phải thực hiện thủ tục lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải
CTNH mà chỉ phải đăng ký bằng báo cáo quản lý CTNH định kỳ:
a. Cơ sở phát sinh CTNH có thời gian hoạt động không quá 01 năm;
b. Cơ sở phát sinh CTNH thường xuyên hay đinh kỳ hàng năm với tổng số
lượng không quá 600 kg/năm, trừ trường hợp CTNH thuộc danh mục các chất ô
nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về các chất
ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy.
c. Cơ sở dầu khí ngoài biển.
Công ty căn cứ vào các quy định nêu trên để thực hiện quản lý chất thải nguy
hại theo đúng quy định của pháp luật.
- Trường hợp công ty hoạt động trên 01 năm và có phát sinh CTNH thường
xuyên hay định kỳ với tổng số lượng từ 600 kg/năm trở lên (trừ trường hợp CTNH
thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định tại Công
ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy) thì phải làm thủ tục xin cấp
sổ chủ nguồn thải Chất thải nguy hại.
- Nếu không thuộc trường hợp nêu trên thì đề nghị công ty định kỳ báo cáo
quản lý chất thải nguy hại định kỳ hàng năm (theo điểm a khoản 6 Điều 7 Thông tư số
36/2015/TT-BTNMT) về Sở Tài nguyên và Môi trường (trước 31/1 của năm tiếp
theo).
Trả lời:
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khai thác khoáng sản là gì?

Theo quy định tại Điều 51, Điều 53 Luật khoáng sản năm 2010 và khoản 1
Điều 36 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP thì nguyên tắc và điều kiện cấp giấy phép
khai thác khoáng sản như sau:
a) Việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phải bảo đảm các nguyên tắc sau
đây:
- Giấy phép khai thác khoáng sản chỉ được cấp ở khu vực không có tổ chức, cá
nhân đang thăm dò, khai thác khoáng sản hợp pháp và không thuộc khu vực cấm hoạt
động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, khu vực dự trữ
khoáng sản quốc gia;
- Không chia cắt khu vực khoáng sản có thể đầu tư khai thác hiệu quả ở quy
mô lớn để cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho nhiều tổ chức, cá nhân khai thác ở
quy mô nhỏ.
b) Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phải có đủ các
điều kiện sau đây:
- Tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản.
- Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò, phê duyệt trữ
lượng phù hợp với quy hoạch quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 10 của
Luật này. Dự án đầu tư khai thác khoáng sản phải có phương án sử dụng nhân lực
chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp khai thác tiên tiến phù hợp; đối với
khoáng sản độc hại còn phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép bằng văn bản;
- Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi
trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
- Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai
thác khoáng sản.
c) Hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản được
khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khai thác tận thu khoáng
sản khi đảm bảo các điều kiện sau:
- Có báo cáo kinh tế kỹ thuật khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò và
phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản
tỉnh, thành phố nơi có khoáng sản. Báo cáo kinh tế kỹ thuật khai thác khoáng sản phải
có phương án sử dụng nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp khai
thác phù hợp;
- Có kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo văn bản phê duyệt của cơ quan có
thẩm quyền theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
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- Quy mô công suất khai thác không quá 3.000 m3 sản phẩm là khoáng sản
nguyên khai/năm.
Trả lời:
Điều kiện, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khi tham gia đấu giá quyền
khai thác khoáng sản được quy định tại Điều 8, Điều 9 và Điều 11 Nghị định số
22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/ 2012 của Chính phủ, cụ thể như sau:
a) Tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá khi đủ các điều kiện sau:
- Có văn bản, tài liệu hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng
sản theo quy định;
- Đáp ứng các quy định của tổ chức, cá nhân về thăm dò khoáng sản hoặc khai
thác khoáng sản;
- Có cam kết về thiết bị, công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản và phương
án tiêu thụ sản phẩm phù hợp với quy định trong hồ sơ mời đấu giá;
- Đã nộp phí tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước theo quy định.
Tổ chức, cá nhân tham gia phiên đấu giá và trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
nhưng từ chối không nhận kết quả trúng đấu giá mà chưa được Hội đồng đấu giá chấp
Tổ chức, cá nhân nào có đủ điều kiện tham gia đấu
thuận thì không được tham gia bất kỳ phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản nào
giá quyền khai thác khoáng sản? Quyền và nghĩa vụ
trong thời hạn 01 (năm), kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá đó.
khi trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản như thế
b) Các đối tượng không được tham gia đấu giá:
nào?
- Chủ tịch, thành viên Hội đồng đấu giá; cán bộ, công chức được giao tiếp
nhận, chuẩn bị hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Tổng cục Địa chất và
Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có khu vực đấu giá quyền khai thác
khoáng sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con của những người nêu trên.
- Những đối tượng bị cấm khác theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài
sản.
c) Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác
khoáng sản được quy định như sau:
- Về quyền:
+ Được cấp văn bản xác nhận trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản;
+ Được sử dụng thông tin về khoáng sản liên quan đến khu vực trúng đấu giá
quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản.
+ Được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản
sau khi hoàn thành thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định của
pháp luật về khoáng sản;
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Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản làm vật liệu
xây dựng thông thường không phải đề nghị cấp Giấy
phép khai thác khoáng sản trong trường hợp nào?

Theo tìm hiểu, tôi được biết theo quy định pháp luật
về đất đai hiện hành thì việc Nhà nước giao đất, cho
thuê đất phải thông qua hình thức đấu giá quyền sử
dụng đất. Tuy nhiên, thực tế có một số trường hợp đã
được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không
theo hình đấu giá quyền sử dụng đất. Vậy, tôi xin hỏi

+ Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.
- Về nghĩa vụ:
+ Nộp tiền trúng đấu giá theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 22/2012/NĐCP của Chính phủ Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản và các nghĩa vụ
tài chính khác theo quy định của pháp luật;
+ Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, tổ chức, cá nhân
trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản phải
nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cho cơ quan nhà nước có thẩm
quyền cấp phép theo quy định của pháp luật về khoáng sản;
+ Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, tổ chức, cá nhân
trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng
sản phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho cơ quan nhà nước
có thẩm quyền cấp phép theo quy định của pháp luật về khoáng sản;
+ Không được chuyển nhượng kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho
tổ chức, cá nhân khác lập hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản;
+ Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật khoáng sản năm 2010 thì tổ chức, cá
nhân khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không phải đề nghị
cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trong các trường hợp sau đây:
a) Khai thác trong diện tích đất của dự án đầu tư xây dựng công trình đã được
cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản
phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó.
Trước khi tiến hành khai thác khoáng sản, tổ chức, cá nhân phải đăng ký khu
vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác tại Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh;
b) Khai thác trong diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá
nhân để xây dựng các công trình của hộ gia đình, cá nhân trong diện tích đó.
Trả lời:
Khoản 2 Điều 118 Luật đất đai năm 2013 thì các trường hợp không đấu giá quyền sử
dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất bao gồm:
a) Giao đất không thu tiền sử dụng đất;
b) Sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định tại Điều 110 của
Luật này;
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theo quy định thì trường hợp nào được Nhà nước c) Sử dụng đất quy định tại các điểm b, g khoản 1 và khoản 2 Điều 56 của Luật này;
giao đất, cho thuê đất mà không phải đấu giá quyền d) Sử dụng đất vào mục đích hoạt động khoáng sản;
sử dụng đất?
đ) Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và
nhà ở công vụ;
e) Giao đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức chuyển nơi công tác theo quyết định
điều động của cơ quan có thẩm quyền;
g) Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở
và chưa được Nhà nước giao đất ở;
h) Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc vùng
có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó
khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;
i) Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Như vậy tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất thuộc
các trường hợp nêu trên thì được Nhà nước giao đất, cho thuê đất mà không phải đấu
giá quyền sử dụng đất.
Trả lời:
Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 quy định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép
chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư:
1. Đối với dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào
các mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định, Thủ tướng
Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ
được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi có
Công ty chúng tôi đang có nhu cầu xin thuê đất để
một trong các văn bản sau đây:
thực hiện dự án đầu tư. Xin hỏi, để được Nhà nước
a) Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp chuyển mục đích
giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử
sử dụng từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên; từ 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc
dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì cần có những
dụng trở lên;
điều kiện gì?
b) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp chuyển mục đích sử
dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc
dụng.
2. Đối với dự án sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển thì cơ
quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép
chuyển mục đích sử dụng đất khi được sự chấp thuận bằng văn bản của các bộ, ngành
có liên quan.
3. Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng
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đất để thực hiện dự án đầu tư phải có các điều kiện sau đây:
a) Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư;
b) Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư;
c) Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất
do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.
Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì người được
Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện
dự án đầu tư cần phải đáp ứng các điều kiện như sau:
1. Dự án có sử dụng đất phải áp dụng điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 58 của
Luật Đất đai gồm:
a) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê
theo quy định của pháp luật về nhà ở;
b) Dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của
pháp luật về kinh doanh bất động sản;
c) Dự án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước.
2. Điều kiện về năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án
đầu tư được quy định như sau:
a) Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức
đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta; không thấp hơn 15% tổng
mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên;
b) Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh
ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.
3. Việc xác định người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục
đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư không vi phạm quy định của pháp luật về
đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để
thực hiện dự án đầu tư khác xác định theo các căn cứ sau đây:
a) Kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với các dự án tại địa phương được
lưu trữ tại Sở Tài nguyên và Môi trường;
b) Nội dung công bố về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và kết quả xử lý vi phạm
pháp luật đất đai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng
cục Quản lý đất đai đối với các dự án thuộc địa phương khác.
4. Thời điểm thẩm định các điều kiện quy định tại Điều này được thực hiện đồng thời
với việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất của chủ đầu tư khi cấp Giấy chứng nhận đầu
tư, thẩm định dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc chấp thuận đầu tư theo
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quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng đối với trường hợp giao đất,
cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng
đất. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thì thời điểm thẩm định được thực hiện
trước khi tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất.

203

Việc sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh
thông qua hình thức mua tài sản gắn liền với đất, nhận
chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn
bằng quyền sử dụng đất phải đảm bảo các nguyên tắc
gì?

Trả lời:
Điều 16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và khoản 15 Điều 2 Nghị định
số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ thì việc sử dụng đất vào mục đích
sản xuất, kinh doanh thông qua hình thức mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển
nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đảm bảo
các nguyên tắc sau đây:
1. Phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt và
công bố.
2. Trên địa bàn không còn quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng để sử dụng vào mục
đích sản xuất, kinh doanh phù hợp, trừ trường hợp các dự án thuộc lĩnh vực, địa bàn
khuyến khích đầu tư.
3. Trường hợp chủ đầu tư thực hiện phương thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng
đất mà phải chuyển mục đích sử dụng đất thì chỉ được thực hiện sau khi Ủy ban nhân
dân cấp có thẩm quyền có văn bản cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho phép
điều chỉnh thời hạn sử dụng đất cho phù hợp với việc sử dụng đất để sản xuất, kinh
doanh.
4. Trường hợp diện tích đất thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh có phần diện tích đất
mà người đang sử dụng đất không có quyền chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng
quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì chủ đầu tư được phép
thỏa thuận mua tài sản gắn liền với đất của người đang sử dụng đất, Nhà nước thực
hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho chủ đầu tư thuê đất để thực hiện
dự án. Nội dung hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất phải thể hiện rõ người bán
tài sản tự nguyện trả lại đất để Nhà nước thu hồi đất và cho người mua tài sản thuê
đất.
5. Trường hợp diện tích đất thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh có phần diện tích đất
thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích hoặc có phần diện tích đất
mà người đang sử dụng đấtkhông có quyền chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng
quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và không có tài sản gắn liền
với đất thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất và cho chủ đầu
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Năm 2015, công ty tôi có nhận chuyển nhượng 500
m2 đất ở tại đô thị của ông A. Nay công ty tôi muốn
chuyển mục đích sử dụng đất từ đất ở sang đất
thương mại dịch vụ để phù hợp với mục đích sản
xuất kinh doanh của công ty thì công ty tôi cần phải
nộp hồ sơ ở đâu và làm những thủ tục gì?

tư thuê đất để thực hiện dự án đối với diện tích đất đó.
6. Trường hợp diện tích đất thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh có phần diện
tích đất do Nhà nước giao đất để quản lý quy định tại Điều 8 của Luật đất đai thì Ủy
ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất và cho chủ đầu tư thuê đất để
thực hiện dự án.
7. Trường hợp sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua hình thức mua tài sản
gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng
quyền sử dụng đất mà có thời hạnsử dụng đất khác nhau thì thời hạn sử dụng đất được
xác định lại theo thời hạn của dự án đầu tư quy định tại khoản 3 Điều 126 của Luật đất
đai; trường hợp không thuộc diện thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật
về đầu tư thì thời hạn sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao đất, cho
thuê đất quyết định nhưng không được vượt quá 50 năm. Trường hợp nhận chuyển
nhượng quyền sử dụng đất đối với loại đất được sử dụng ổn định lâu dài thì thời hạn sử
dụng đất được xác định lại là ổn định lâu dài.
Trả lời:
Căn cứ Khoản 2 Điều 153 Luật đất đai 2013; Khoản 1 Điều 12 Thông tư
33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi
tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số
điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.
Căn cứ Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh Gia Lai
về việc công bố Danh mục gồm 01 TTHC mới thuộc thẩm quyền giải quyết của
UBND tỉnh, 30 TTHC mới và 25 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên và môi
trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Công ty xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất ở sang đất thương mại dịch vụ
để phù hợp với mục đích sản xuất kinh doanh thuộc trường hợp chuyển mục đích sử
dụng đất không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Văn phòng Đăng ký đất đai sẽ kiểm tra vị trí đất công ty xin chuyển mục đích.
Trường hợp phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị, quy
hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê
duyệt và các quy định về bảo vệ môi trường Văn phòng Đăng ký đất đai sẽ thực hiện
chỉnh lý biến động cho công ty theo quy định.
Để thực hiện thủ tục trên công ty nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính
công tỉnh Gia Lai - Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
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Công ty tôi đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất nhưng chưa chứng nhận quyền sở hữu tài sản.
Năm 2003, công ty có xây dựng một số công trình để
phục vụ sản xuất bao gồm: nhà làm việc, nhà kho
nhưng chưa xin phép cơ quan có thẩm quyền xây
dựng công trình. Nay công ty tôi muốn chứng nhận
bổ sung quyền sở hữu các công trình trên vào Giấy
chứng nhận đã cấp thì có được không và phải làm
những thủ tục gì?

Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK
(ban hành kèm Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường);
- Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất.
Thời gian thực hiện: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan thực hiện: Văn phòng Đăng ký đất đai.
Trả lời:
Căn cứ điểm c Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;
Căn cứ Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh Gia Lai
về việc công bố Danh mục gồm 01 TTHC mới thuộc thẩm quyền giải quyết của
UBND tỉnh, 30 TTHC mới và 25 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên và môi
trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trường hợp của công ty đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản đối với các
công trình xây dựng không phải là nhà ở mà không có một trong những giấy tờ quy
định tại Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì phải
được cơ quan quản lý về xây dựng cấp tỉnh xác nhận công trình xây dựng tồn tại trước
khi có quy hoạch xây dựng mà nay vẫn phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ
quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi có xác nhận của cơ quan có thẩm
quyền công ty có đủ điều kiện chứng nhận quyền sở hữu tài sản.
Để thực hiện Công ty nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
Gia Lai - địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK (ban hành kèm theoThông tư số
24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường);
- Trường hợp không có những giấy tờ về xây dựng thì phải được cơ quan quản
lý về xây dựng cấp tỉnh xác nhận công trình xây dựng tồn tại trước khi có quy hoạch
xây dựng mà nay vẫn phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có
thẩm quyền phê duyệt;
- Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất.
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Gia đình tôi có một thửa đất nông nghiệp rộng 250m2
(chiều rộng 10m, chiều dài 25m) tại phường Yên
Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, được UBND
thành phố Pleiku cấp Giấy chứng nhận năm 2013.
Nay tôi có nhu cầu muốn chuyển mục đích sử dụng
đất 100m2 (chiều rộng 5m, chiều dài 20m) sang đất ở,
vị trí chuyển mục đích giáp đường để xây dựng nhà.
Xin hỏi: Gia đình tôi có được phép chuyển mục đích
không và thủ tục như thế nào?

Thời gian thực hiện: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan thực hiện: Văn phòng Đăng ký đất đai.
Trả lời:
Căn cứ Điều 52 Luật đất đai 2013 quy định về căn cứ để giao đất, cho thuê đất,
cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
Căn cứ Điểm d, Khoản 1, Điều 57 Luật đất đai 2013 quy định về Chuyển mục
đích sử dụng đất;
Căn cứ mục 19, Điều 6, Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 quy
định: Trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất thì thực hiện tách thửa
và cấp Giấy chứng nhận mới cho từng thửa đất mới sau chia tách;
Như vậy theo quy định của pháp luật hồ sơ của bạn phải đảm bảo các điều
kiện: Điều kiện tách thửa và phù hợp với kế hoạch sử dụng đất.
Về điều kiện tách thửa:
Căn cứ Quyết định 08/2018/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh Quy
định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất và diện tích tối thiểu được
phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Gia đình bạn xin chuyển diện tích 100 m2 có
kích thước 5m x 20m đất nông nghiệp sang mục đích đất ở và phần diện tích đất nông
nghiệp còn lại 150m2 là đảm bảo điều kiện tách thửa để chuyển mục đích sử dụng đất.
Về điều kiện phù hợp với kế hoạch sử dụng đất:
Vị trí đất của bạn phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất của thành phố Pleiku
hiện hành thì mới đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất.
Trường hợp vị trí đất của bạn phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hiện hành của
thành phố Pleiku thì Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Pleiku có trách
nhiệm trình cấp có thẩm quyền ký quyết định chuyển mục đích, cấp giấy chứng nhận
cho từng thửa đất mới sau chia tách.
Đề nghị gia đình bạn nộp một bộ hồ sơ tại Bộ phận một cửa của UBND thành
phố Pleiku, địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai hoặc
Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp xã. Thành phần hồ sơ gồm có:
- Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất (Ban hành kèm theo Thông tư số
30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).
- Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất.
Thời gian thực hiện TTHC: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
(không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).
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Tôi có một thửa đất nông nghiệp được UBND thành
phố Pleiku cấp Giấy chứng nhận năm 2007 với diện
tích 700m2 tại phường Thống Nhất, nay tôi muốn
chuyển nhượng 350m2 có được không? Và nộp hồ sơ
tại đâu? thủ tục như thế nào?

Trường hợp vị trí đất xin chuyển mục đích không phù hợp với kế hoạch sử
dụng đất thì sẽ có văn bản thông báo cho gia đình bạn được biết.
Trả lời:
Để thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần đáp ứng các điều kiện theo
luật định. Cụ thể:
Căn cứ Điều 188, Luật đất đai năm 2013 quy định về điều kiện thực hiện các
quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp
quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất như sau:
“a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường
hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;
b) Đất không có tranh chấp;
c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
d) Trong thời hạn sử dụng đất.”
Căn cứ Khoản 4, Điều 1, Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 20/3/2018
của UBND tỉnh Gia Lai về việc sửa đổi bổ sung Điều 6 của quy định ban hành kèm
theo quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh Gia Lai ban
hành quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất và diện tích tối
thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Gia Lai quy định về diện tích tối thiểu
được phép tách thửa đối với nhóm đất nông nghiệp như sau:
“a) Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với thửa đất tại các phường, thị trấn
không nhỏ hơn 300 m2;
b) Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với thửa đất tại các xã không
nhỏ hơn 500m2.”
Như vậy, trong trường hợp của bạn, diện tích tách thửa để chuyển nhượng là 350m2
và diện tích còn lại 350m2 đảm bảo theo quy định, nếu thửa đất không có sự tranh
chấp, nằm trong thời hạn sử dụng đất, quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo
thi hành án thì bạn được quyền thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Bạn cần nộp hồ sơ đề nghị tách thửa đất để thực hiện ký hợp đồng chuyển nhượng tại
Bộ phận một cửa của UBND thành phố Pleiku. Sau khi có trích lục vị trí chuyển
nhượng, hai bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng đến tổ chức công chứng trên
địa bàn nơi có đất yêu cầu công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Sau khi hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bạn
nộp một bộ hồ sơ tại Bộ phận một cửa của UBND thành phố Pleiku, địa chỉ: 81 Hùng
Vương, phường Tây Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai hoặc Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả
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Gia đình tôi được UBND thành phố Pleiku cấp Giấy
chứng nhận trên thửa đất có diện tích là 120m2,
không có tranh chấp với ai. Nay tôi muốn làm thủ tục
tặng cho con tôi nhưng bị mất Giấy chứng nhận, Gia
đình tôi rất lo lắng. Xin hỏi: Gia đình tôi muốn xin
cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp này có
được không và thủ tục như thế nào?

kết quả của UBND cấp xã.
Thành phần hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 24/TT-BTNMT ngày
19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính gồm có:
- Hợp đồng về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
Thời gian thực hiện TTHC: Không quá 17 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp
lệ (10 ngày đăng ký biến động + 7 ngày cấp đổi giấy chứng nhận cho người nhận
chuyển nhượng). Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy
định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện
nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với
trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Trả lời: Điều 77, Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013 có quy định về việc cấp lại Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất do bị mất như sau:
“1. Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân
cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu
nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã
có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân
cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.
2. Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban
nhân dân cấp xã, người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy
chứng nhận.
3. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa
chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính
và chưa trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền
quy định tại Điều 37 của Nghị định này ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất,
đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ
liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao
đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.”
Như vậy, việc bạn bị mất GCN thì sẽ cấp lại GCN quyền sử dụng đất.
Trình tự thực hiện: Khi phát hiện GCN bị mất gia đình bạn cần tới Ủy ban
nhân dân cấp xã nơi có thửa đất để làm các thủ tục theo quy định như trên. Sau 30
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Tôi có một thửa đất ở đã được cấp GCN QSD đất lần
đầu mang tên tôi. Trong quá trình sử dụng đất ổn
định, không tranh chấp. Tuy nhiên, khi đăng ký cấp
đổi GCN, phát hiện diện tích sau khi đo đạc lại lớn
hơn diện tích trên giấy chứng nhận đã cấp. Vậy xin
hỏi, diện tích đất lớn hơn diện tích tại GCN đã cấp
được xử lý như thế nào?

Ba tôi được thừa kế nhà và đất với diện tích khoảng
700 m2 (có di chúc do ông nội và bà nội để lại được
xác nhận tại UBND địa phương, có sự đồng ý của cô

ngày kể từ ngày niêm yết thông báo mất GCN tại xã, bạn nộp hồ sơ xin cấp lại GCN
(khoản 2 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường
quy định về hồ sơ địa chính). Hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK (ban hành kèm
theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường);
- Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo
mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân.”
Thời gian thực hiện TTHC: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp
luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính
của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng
đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Trả lời.
Trường hợp ranh giới thửa đất bạn đang sử dụng không thay đổi so với ranh
giới thửa đất tại thời điểm được cấp GCNQSD đất, không có tranh chấp với những
người sử dụng đất liền kề (nội dung này phải có xác nhận của UBND cấp xã) thì khi
cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai năm 2013. Cụ
thể:
Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu
ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà
ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời
điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng
đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo
đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích
chênh lệch nhiều hơn nếu có.
Như vậy, trường hợp của bạn khi cấp đổi GCNQSD đất đã cấp, diện tích đất
được xác định theo số liệu đo đạc thực tế và bạn không phải nộp tiền sử dụng đất đối
với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn.
Trả lời:
Theo như thông tin bạn cung cấp thì hiện tại GCN do bố bạn là người đại diện
hợp pháp để đứng tên thừa kế nên bản chất căn nhà đang thuộc quyền sở hữu của bố
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chú) làm hồ sơ trên GCN ba tôi lại là người đại diện
thừa kế. Hiện nay, ông bà nội và người chị thứ 2 của
ba cũng đã chết (nhà có 02 chị em). Nay gia đình tôi
muốn làm Giấy chứng nhận sử dụng đất mang tên ba
thì thủ tục phải làm như thế nào?
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Tôi mua đất gia đình ông A từ năm 2005 để làm nhà
ở, đã làm Hợp đồng sang nhượng được cơ quan công
chứng chứng thực theo quy định nhưng chưa làm thủ
tục để được cấp GCN.
Khi tôi muốn làm GCNQSD đất đối với diện
tích đất đã mua, với nhiều lý do, gia đình ông A
không cho tôi mượn GCNQSD đất để tách, chuyển
nhượng sang tên tôi. Đến nay tôi vẫn chưa làm được
GCNQSD đất. Trường hợp như thế này phải làm sao,
tôi rất mong được hướng dẫn hợp lý.

bạn và những người con khác của ông bạn (nếu có). Và cũng theo thông tin do bạn
cung cấp thì trên thực tế ông, bà bạn và người chị thứ 2 của bố bạn đã mất, do đó
quyền thừa kế phần di sản mà cô bạn được hưởng sẽ thuộc về những người thừa kế
theo quy định của pháp luật về thừa kế.
Để cấp GCN đối với phần tài sản trên cho bố bạn, cần phải thực hiện việc phân
chia tài sản mà bố bạn được quyền sở hữu tài sản nói trên. Việc phân chia tài sản thừa
kế được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Sau khi đã hoàn tất thủ tục trên, gia đình bạn tiến hành thủ tục sang tên quyền sử dụng
đất tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc UBND cấp xã
Trả lời:
Bạn mua đất từ gia đình ông A, đã làm Hợp đồng sang nhượng được cơ quan
công chứng chứng thực theo quy định nhưng chưa làm thủ tục để được cấp GCN nên
việc đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại
Khoản 2 Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai. Cụ thể:
a) Người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp đơn đề nghị cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các
giấy tờ về quyền sử dụng đất hiện có;
b) Văn phòng đăng ký đất đai thông báo bằng văn bản cho bên chuyển quyền
và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc làm thủ tục cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
cho người nhận chuyển quyền. Trường hợp không rõ địa chỉ của người chuyển quyền
để thông báo thì phải đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương
ba số liên tiếp (chi phí đăng tin do người đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trả);
c) Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên
phương tiện thông tin đại chúng của địa phương mà không có đơn đề nghị giải quyết
tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền
quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp không nộp Giấy chứng
nhận để làm thủ tục đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới cho bên nhận chuyển quyền.
Trường hợp có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất
đai hướng dẫn các bên nộp đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết
tranh chấp theo quy định.
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Theo Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg, ngày
03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ các xã vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được xác định
như thế nào?
Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Gia Lai có bao nhiêu xã
khu vực III, xã khu vực II và xã khu vực I?

Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Gia Lai có bao nhiêu thôn
đặc biệt khó khăn, được phân chia theo từng khu vực
cụ thể?

Hồ sơ của cấp xã về xác định thôn đặc biệt khó khăn;
xã vùng dân tộc và miền núi được xác định theo ba
khu vực bao gồm những thủ tục hành chính nào?
Quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính
cấp xã bao nhiêu ngày?

Thủ tục hành chính về xác định thôn đặc biệt khó
khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi cấp
huyện gửi cấp tỉnh gồm thủ tục nào?

Như vậy, việc cấp GCNQSD đất cho bạn không còn phụ thuộc vào việc ông A có nộp
hay không nộp GCNQSD đất đã cấp.
Trả lời: Theo quy định tại Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg, xã vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi được xác định làm ba khu vực, cụ thể như sau:
+ Xã khu vực III: là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
+ Xã khu vực II là xã có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn nhưng đã tạm
thời ổn định.
+ Xã khu vực I là các xã còn lại.
Trả lời: Theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ
về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I
thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, tỉnh Gia Lai có 61 xã
khu vực III, 107 xã khu vực II và 54 xã khu vực I.
Trả lời: Theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ,
về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I
thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, tỉnh Gia Lai có 664
thôn đặc biệt khó khăn, phân chia theo từng khu vực như sau:
+ 297 thôn đặc biệt khó khăn thuộc khu vực II
+ 367 thôn đặc biệt khó khăn thuộc khu vực III.
Trả lời: Căn cứ quy định tại Điều 5, Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg về hồ sơ xác
định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thủ tục hành
chính cấp xã gửi cấp huyện 02 bộ hồ sơ, gồm:
+ Bảng đánh giá của các thôn về mức độ đạt hoặc không đạt tiêu chí quy định tại Điều
2 của Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg.
+ Danh sách thôn được xác định thuộc diện đặc biệt khó khăn và thôn không
thuộc diện đặc biệt khó khăn.
+ Báo cáo về kết quả xác định xã thuộc khu vực III, II, I.
• Thời gian giải quyết thủ tục hành chính cấp xã: không quá 20 ngày làm việc
kể từ ngày Quyết định 50/2016/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành.
Trả lời: Hồ sơ cấp huyện gửi cấp tỉnh: 01 bộ, gồm:
- Báo cáo đánh giá kết quả xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực III, II, I
kèm: Bảng tổng hợp danh sách các xã thuộc khu vực III, II, I; bảng tổng hợp danh
sách các thôn (bao gồm cả thôn đặc biệt khó khăn và thôn không thuộc diện đặc biệt
khó khăn).
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- Văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định kết quả xác định thôn đặc
biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
- 01 bộ hồ sơ cấp xã.
Trả lời: Theo quy định tại mục 1, Điều 3, Quyết định 50/2016/QĐ-TTg, xã
khu vực III là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
* Tiêu chí xã khu vực III: có ít nhất 2 trong 3 tiêu chí sau:
- Số thôn đặc biệt khó khăn còn từ 35% trở lên (tiêu chí bắt buộc).
- Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 65% trở lên (trong đó tỷ lệ hộ nghèo từ
35% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020.
- Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông
Nam Bộ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp
cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 và có ít nhất 3 trong 6 điều kiện sau (đối với xã có
Tiêu chí xác định xã đặc biệt khó khăn như thế nào? số hộ dân tộc thiểu số từ 60% trở lên, cần có ít nhất 2 trong 6 điều kiện):
+ Trục chính đường giao thông đến Ủy ban nhân dân xã hoặc đường liên xã
chưa được nhựa hóa, bê tông hóa theo tiêu chí nông thôn mới.
+ Trường mầm non, trường tiểu học hoặc trường trung học cơ sở chưa đạt
chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Chưa đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã theo quy định của Bộ Y tế.
+ Chưa có Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã theo quy định của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch.
+ Còn từ 20% số hộ trở lên chưa có nước sinh hoạt hợp vệ sinh.
+ Còn từ 40% số hộ trở lên chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh theo quy định của Bộ
Y tế.
Trả lời: Xã không có thôn, làng đặc biệt khó khăn, vẫn được công nhận là khu
vực II, nếu xã đó đạt 1 trong 2 tiêu chí sau:
Tiêu chí 1: Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực
Đông Nam Bộ, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo
Xã khu vực II có bắt buộc phải có thôn đặc biệt khó
tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 và có không đủ 3 trong 6 điều kiện (đối với xã
khăn không?
có số hộ dân tộc thiểu số từ 60% trở lên, có không đủ 2 trong 6 điều kiện) quy định tại
điểm c khoản 1 Điều 3 của Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg.
Tiêu chí 2: Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 15% đến dưới 55% (các tỉnh
khu vực Đông Nam Bộ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 15% đến dưới 30%)
theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020.
Ông X hỏi, hiện tôi đang sinh sống tại làng Phang, xã Trả lời: Theo Quyết định 582/QĐ-TTg, ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về
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Ia Lang huyện Đức Cơ, thôn tôi có thuộc thôn đặc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I
biệt khó khăn hay không? Quy định ở văn bản nào?
thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020: làng Phang thuộc làng
đặc biệt khó khăn (thôn đặc biệt khó khăn).
Trả lời: Xã đặc biệt khó khăn là xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn là
Xã đặc biệt khó khăn là xã như thế nào?
xã khu vực III được phê duyệt tại Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg.
Trả lời: Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã được đánh giá theo quy định tại Thông tư số
Tại điểm c, mục 1, Điều 3, Quyết định số
05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa
50/2016/QĐ-TTg, tiêu chí chưa có Trung tâm Văn
đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDC ngày 22/12/2010 quy
hóa, Thể thao xã theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể
định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã và
thao và Du lịch được hiểu như thế nào?
Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 quy định mẫu về tổ chức, hoạt
động và tiêu chí của Nhà văn hóa-khu thể thao thôn.
Trả lời: Trường Mầm non, trường Tiểu học hoặc trường Trung học cơ sở đạt
chuẩn quốc gia được đánh giá theo quy định tại các văn bản sau:
- Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục & Đào
tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc
gia đối với trường Tiểu học (thay thế Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày
Tiêu chí về trường Mầm non, trường Tiểu học hoặc 28/12/2012).
trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia được
- Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục & Đào
đánh giá như thế nào?
tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc
gia đối với Trường trung học cơ sở, Trường THPT và Trường Phổ thông có nhiều cấp
học (thay thế Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012).
- Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục & Đào
tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc
gia đối với trường mầm non (thay thế Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày
08/02/2014).
Trả lời: Trong Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, không có giới hạn về độ tuổi
đối với người được bình, xét và lựa chọn người có uy tín trong ĐBDTTS; tuy nhiên
phải đảm bảo các quy định tại Điều 4 của quyết định trên về tiêu chí, đối tượng lựa
Có giới hạn về độ tuổi đối với người được bình, xét
chọn người có uy tín trong đồng bào DTTS, quy định như sau:
và lựa chọn người có uy tín trong ĐBDTTS không?
1. Về tiêu chí lựa chọn người có uy tín.
- Là công dân Việt Nam, không phân biệt thành phần dân tộc, cư trú hợp pháp
tại Việt Nam;
- Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng,
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chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;
- Là người tiêu biểu, có nhiều công lao, đóng góp trong các phong trào thi đua
yêu nước, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn
kết các dân tộc;
- Hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc; có mối liên
hệ chặt chẽ và có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc và cộng đồng dân cư;
- Có khả năng quy tụ, tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số trong phạm vi nhất
định bằng lời nói, qua việc làm, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng,
nghe và làm theo.
2. Đối tượng lựa chọn.
Người có uy tín được lựa chọn từ các đối tượng sau:
- Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang theo quy định của pháp luật
hiện hành có quá trình công tác lâu năm, có cống hiến cho dân tộc, đất nước đã nghỉ
công tác;
- Già làng, trưởng thôn, trưởng dòng họ hoặc những người thường được đồng
bào dân tộc thiểu số mời thực hiện các nghi lễ cầu cúng cho gia đình, dòng họ, bản
làng;
- Chức sắc, chức việc trong các tôn giáo ở vùng dân tộc thiểu số (Phật giáo,
Hồi giáo, Tin lành, Công giáo,...);
- Nhân sỹ, trí thức, doanh nhân, nhà giáo, người hành nghề chữa bệnh giỏi
hoặc người có Điều kiện kinh tế thường giúp đỡ và được đồng bào tín nhiệm.

224

Thôn (Làng) X chúng tôi hiện có 02 người đều là
những người ưu tú, gương mẫu, uy tín trong giải
quyết các vấn đề của thôn (Làng), rất được lòng dân.
Vừa qua, trong việc rà soát, bình xét và lựa chọn
người có uy tín của thôn (Làng) cả 02 ông đều được
chọn và có số phiếu bầu bằng nhau. Vậy, xin hỏi,
thôn (Làng) X chúng tôi có thể xem xét, công nhận
02 người có uy tín được không?
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Trả lời: Tại Điều 5, Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, người có uy tín được hưởng các
Trong Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, người có uy
chế độ, chính sách sau:
tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng chế
- Được cung cấp thông tin;
độ, chính sách nào?
- Được hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần như: Thăm hỏi, động viên khi gặp
ốm đau bệnh tật, thiên tai hoạn nạn; thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết cổ truyền…

Trả lời: Căn cứ mục b, Điểm 3, Điều 4 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, chủ tịch Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định số lượng người có uy tín được bình chọn
trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch UBND cấp huyện, nhưng tổng số người có uy tín
được bình chọn không vượt quá tổng số thôn (Làng) của vùng dân tộc thiểu số trên
địa bàn tỉnh.
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Thủ tục hành chính đề nghị công nhận người có uy
tín trong ĐBDTTS ở xã bao gồm thủ tục gì? Thời
gian giải quyết cấp xã bao nhiêu ngày?

Trong trường hợp nào được bổ sung người có uy tín?
Thủ tục tiến hành như thế nào?

Ông A, người có uy tín của làng Al, huyện X được
UBND tỉnh công nhận người uy tín năm 2018. Tuy
nhiên, trong năm ông A vừa bị đau ốm phải nhập
viện ở Trung tâm Y tế huyện, cũng trong năm này,
nhà ông cũng bị ảnh hưởng của thiên tai, gây thiệt hại
rất lớn về tài sản của gia đình. Vậy chế độ chi hỗ trợ

- Được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển
kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc.
Được đón tiếp, tặng quà lưu niệm khi địa phương tổ chức cho Đoàn đại biểu người có
uy tín đến thăm, làm việc tại các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Mặt trận Tổ
quốc các cấp ở Trung ương và địa phương
Trả lời: Người có uy tín được bình chọn, công nhận 05 năm một lần, được thực hiện
trong Quý IV.
- Trưởng thôn tổ chức họp thôn (có sự tham gia của ít nhất 2/3 số hộ gia đình
trong thôn) phổ biến về nội dung chính sách, tiêu chí, Điều kiện bình chọn người có
uy tín quy định tại Điều 4 Quyết định này và đề cử người có uy tín (theo Mẫu số 01
tại Phụ lục kèm theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg) gửi Trưởng ban công tác mặt trận
thôn.
- Trưởng ban công tác mặt trận thôn tổ chức họp liên tịch (có sự tham gia của
đại diện Chi ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và đại diện
hộ dân trong thôn), lập danh sách đề nghị công nhận người có uy tín gửi Ủy ban nhân
dân cấp xã (01 bộ hồ sơ gồm: văn bản đề nghị và biên bản họp liên tịch theo Mẫu số
02 tại Phụ lục kèm theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg);
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của thôn, Ủy
ban nhân dân cấp xã tổng hợp, kiểm tra và lập hồ sơ (01 bộ gồm: văn bản đề nghị kèm
theo danh sách và biên bản theo Mẫu số 03 tại Phụ lục kèm theo Quyết định
12/2018/QĐ-TTg) gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện;
Trả lời: Hàng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định bổ
sung người có uy tín trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối
với các trường hợp:
- Để thay thế các trường hợp quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 6, Quyết định
số 12/2018/QĐ-TTg.
- Địa bàn chưa có người có uy tín và đủ Điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 4
Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg.
Trả lời: Theo quy định tại Điểm 2, Điều 5, Quyết định 12/2018/QĐ-TTg. Gia đình
ông A vừa được hỗ trợ thăm hỏi ốm đau và được hỗ trợ thăm hỏi gia đình người có uy
tín gặp khó khăn. Mức chi như sau:
Thăm đau ốm: Mức chi: không quá 3.000.000 đồng/người/năm đối với cấp
Trung ương; không quá 1.500.000 đồng/người/năm đối với cấp tỉnh; không quá
800.000 đồng/người/năm đối với cấp huyện.
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cho ông A được thực hiện như thế nào.
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Các trường hợp bị đưa ra khỏi danh sách người có uy
tín?

Thăm hỏi gia đình thiên tai: Mức chi không quá 2.000.000 đồng/gia đình/năm
đối với cơ quan Trung ương; không quá 1.000.000 đồng/gia đình/năm đối với cơ quan
cấp tỉnh; không quá 500.000 đồng/gia đình/năm đối với cơ quan cấp huyện.
Trả lời: Các trường hợp đưa ra khỏi danh sách người có uy tín.
- Người có uy tín chết.
- Người có uy tín đã chuyển nơi khác sinh sống hoặc do sức khỏe yếu, tự
nguyện xin rút khỏi danh sách người có uy tín (theo Mẫu số 05 tại Phụ lục kèm theo
Quyết định 12/2018/QĐ-TTg).
- Người có uy tín vi phạm pháp luật.
- Người có uy tín mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật hiện
hành.
- Người có uy tín giảm sút uy tín, không đảm bảo đủ các tiêu chí theo quy định
tại Khoản 1 Điều 4 Quyết định 12/2018/QĐ-TTg.
Trả lời: Tại mục 4, Điều 3, Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg quy định. Trong trường
hợp người có uy tín thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ với cùng
tính chất thì chỉ được hưởng một chính sách với mức hỗ trợ cao nhất.
Như vậy, ông X đã được Ban Dân tộc tỉnh thăm hỏi, nên huyện K không thể sử
dụng nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg để hỗ trợ thêm cho
gia đình ông X.
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Ông X là người có uy tín làng Al, huyện K. Vừa qua,
vì tuổi già sức yếu, ông đã qua đời, Ban Dân tộc tỉnh
kịp thời xuống để động viên, thăm hỏi gia đình. Tuy
nhiên, hiện nhà ông X vẫn còn khó khăn, huyện K có
thể sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số
12/2018/QĐ-TTg để chi hỗ trợ thêm cho gia đình
ông X được không?
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Trả lời: Các hình thức cung cấp thông tin cho người có uy tín.
- Cung cấp thông tin mới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước; tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc
phòng, an ninh trật tự và kết quả thực hiện các Chương trình, dự án, chính sách dân
tộc đang thực hiện ở địa phương;
Người có uy tín được cung cấp thông tin qua các
- Người có uy tín được cấp (không thu tiền): 01 tờ Báo Dân tộc và Phát triển
hình thức cơ bản nào?
của Ủy ban Dân tộc; 01 tờ báo tỉnh …
- Người có uy tín được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quốc phòng,
an ninh, chính sách dân tộc và kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng.
- Tùy vào tình hình cụ thể của từng địa phương người có uy tín được thăm
quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội,
xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc do địa phương
xác định, thực hiện.
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Khi muốn sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Sở
Trả lời: Khi muốn sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Sở Khoa học và Công nghệ,
Khoa học và Công nghệ, tôi phải truy cập vào địa chỉ
ông/bà truy cập vào địa chỉ http://dvc.gialai.gov.vn, chọn Mục “Dịch vụ công trực
nào?
tuyến”. Tại thanh “Cơ quan thực hiện” bấm chọn Sở Khoa học và Công nghệ.
Trả lời: Để biết được thông tin kết quả xử lý hồ sơ, ông/bà truy cập vào cổng
Làm sao để biết được thông tin kết quả xử lý hồ sơ
http://dvc.gialai.gov.vn hoặc http://motcua.gialai.gov.vn tra cứu bằng cách chọn đơn
của mình do Sở Khoa học và Công nghệ giải quyết?
vị: Sở Khoa học và Công nghệ, nhập Mã số biên nhận hồ sơ (ghi trong giấy hẹn trả
kết quả giải quyết TTHC) tại mục mã số biên nhận, kích mục tìm kiếm.
Trả lời: Căn cứ vào điều 2, 3, 4 Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Thông tư quy định mức thu,
chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thâm định Điêu kiện hoạt động vê khoa học,
công nghệ. Trong đó các loại phí thâm định được thu như sau:
- Phí thẩm định để cấp lần đầu: 3.000 triệu đồng.
Căn cứ vào quy định nào để thu Phí thẩm định Điều
- Phí thẩm định khi đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động của tổ chức
kiện hoạt động về khoa học, công nghệ của tổ chức
khoa học và công nghệ; nội dung/ lĩnh vực hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại
khoa học và công nghệ, chi nhánh, văn phòng đại
diện của tổ chức khoa học và công nghệ: 2.000 triệu đồng.
diện của tổ chức khoa học và công nghệ trong nước?
- Phí thấm định khi thay đổi vốn; trụ sở chính tổ chức khoa học và công
nghệ; thay đổi trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công
Phí thẩm định đối với hồ sơ cấp lần đầu thu bao
nghệ (trừ trường hợp trụ sở chỉnh hoặc trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện của
nhiêu? Phí thẩm định đối với hồ sơ thay đổi các nội
tô chức khoa học và công nghệ thay đổi theo quyết định Điều chỉnh địa giới hành
dung khác,...
chỉnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền): 1.500 triệu đồng
- Phí thẩm định đối với các thay đổi khác: 1.000 triệu đồng.
- Phí thẩm định Điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ của chi nhánh,
vãn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam,
trong đó thẩm định để cấp lần đầu, gia hạn: 4.000 triệu đồng.
- Thẩm định để cấp lại, sửa đổi, bổ sung: 3.000 triệu đồng.
Đơn vị tôi hiện nay đã sáp nhập một số đơn vị lại với
Trả lời: Khi đơn vị đã được cấp Giấy chứng nhận đãng ký hoạt động KH&CN
nhau nên có một số nội dung thay đổi, cụ thể: ngưòi tiến hành sáp nhập một số đơn vị lại, có một số nội dung thay đổi như: người đứng
đứng đầu tổ chức, danh sách nhân lực, cơ sở vật chất; đầu tổ chức, danh sách nhân lực, cơ sở vật chất; riêng tên đơn vị không thay đổi... thì
riềng tên đon vị không thay đổi. Vậy tôi có cần làm đơn vị tiến hành thủ tục đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN.
Các quy định về Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và
thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa
công
nghệ được quy định tại: Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của
học và công nghệ không, nếu có thì chúng tôi cần
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và
phải làm những thủ tục hồ sơ gì?
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Hiện nay đơn vị tôi đã thay đổi ngưòi đứng đầu tổ
chức. Vậy để được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký
hoạt động khoa học và công nghệ tôi cần làm những
hồ sơ thủ tục gì để đăng ký. Thời gian giải quyết bao
lâu?

Công nghệ; Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ
Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ
chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và
công nghệ; Quyết định số 819/QĐ- BKHCN ngày 17/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa
học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đơn vị cần chuẩn bị một sổ thủ tục
sau:
- Đơn đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
kh&cn (mẫu đơn theo quy định Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ);
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ đã cấp.
- Hồ sơ người đứng đầu gồm: Bản sao (có chứng thực hợp pháp) quyết định
bổ nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; Lý lịch khoa học; Bản sao (có
chứng thực hợp pháp) các văn bằng đào tạo; sơ yếu lý lịch có xác nhận của đơn vị
đang công tác hoặc địa phương đang cư trú;
- Bảng kê khai cơ sở vật chất - kỹ thuật (biểu mẫu theo Thông tư số
03/2014/TT-BKHCN);
- Bảng danh sách nhân lực (biểu mẫu theo Thông tư số 03/2014/TTBKHCN);
- Các văn bản liên quan đến đơn vị sáp nhập.
Trả lời: Các quy định về Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa
học và công nghệ được quy định tại: Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học
và Công nghệ; Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ
Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ
chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tô chức khoa học và
công nghệ; Quyêt định sô 819/QĐ- BKHCN ngày 17/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa
học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đơn vị cần chuẩn bị một số thủ tục sau:
Đơn đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kh&cn (mẫu
đơn theo quy định Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng
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Đối với tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công
lập, quy chế tổ chức của đơn vị có thể thay thế điều
lệ của tổ chức được không? Đối với nhân lực chính
thức và nhân lực kiêm nhiệm có cần đơn làm việc
chính và đơn kiêm nhiệm không?

Trong một năm, các cơ sở cần làm gì để đảm bảo an
toàn bức xạ?

Bộ Khoa học và Công nghệ).
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ đã cấp.
Hồ sơ người đứng đầu gồm: Bản sao (có chứng thực hợp pháp) quyết định bổ
nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; Lý lịch khoa học; Bản sao (có chứng thực
hợp pháp) các văn bằng đào tạo; sơ yếu lý lịch có xác nhận của đơn vị đang công tác
hoặc địa phương đang cư trú.
Thời gian: giải quyết hồ sơ 10 ngày (đối với hồ sơ hợp lệ); đối với hồ sơ không
họp lệ: giải quyết 05 ngày và đơn vị thụ lý hồ sơ (Sở KH&CN) sẽ có văn bản trả lời
và yêu cầu bổ sung hồ sơ.
Trả lòi: Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6, Thông tư số 03/2014/TTBKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Quyết định số
819/QĐ-BKHCN ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công
nghệ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
Khoa học và Công nghệ. Đối với tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập,
quy chế tổ chức của đơn vị không thể thay thế điều lệ hoạt động của tổ chức được.
Theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 3, Thông tư số 03/2014/TT- BKHCN
ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thì đối với tổ chức khoa
học và công nghệ ngoài công lập cần phải làm đơn đề nghị được làm việc chính và
đơn đề nghị làm việc kiêm nhiệm. Đối với đơn vị công lập thì không cần phải đơn.
Trả lời : Các công việc chính của một cơ sở bức xạ cần làm trong một năm để đảm
bảo an toàn bức xạ như sau:
- Kiểm tra thời hạn giấy phép;
- Kiểm tra thời hạn chứng chỉ nhân viên bức xạ;
- Kiểm tra và cập nhật kế hoạch ứng phó sự cố;
- Tổ chức đào tạo nội bộ nhằm nhắc nhở, bổ sung kiến thức an toàn bức xạ
cho nhân viên bức xạ;
- Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố 1 lần/năm;
- Định kỳ 3 tháng 1 lần cần tiến hành công tác đọc liều kế cá nhân;
- Kiểm tra thời gian cần thực hiện kiểm xạ;
- Khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên bức xạ và bổ sung giấy khám sức
khỏe vào hồ sơ an toàn bức xạ;
- Báo cáo bằng văn bản thực trạng hoạt động bức xạ của cơ sở về Sở Khoa
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học và Công nghệ.
Trả lời: Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của
Chính phủ, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công
nghệ khi đáp ứng các điều kiện sau:
- Được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp;
Để được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa
- Có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ được cơ
học và Công nghệ cần có những điều kiện gì?
quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 7
của Nghị định 13/2019/NĐ-CP.
- Đối với doanh nghiệp thành lập từ 5 năm trở lên có doanh thu từ việc sản
xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối
thiểu 30% trên tổng doanh thu.
Trả lời: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định 13/2019/NĐ- CP ngày
01/02/2019 của Chính phủ, thủ tục, hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học
và công nghệ bao gồm:
a. Đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Mầu số 01 tại
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 13/2019/NĐ-CP;
b. Văn bản xác nhận, công nhận kết quả khoa học và công nghệ của cơ quan có
thẩm quyền (bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng
thực), thuộc một trong các văn bản sau:
- Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;
- Quyết định công nhận giống cây trồng mới, giống vật nuôi mới, giống thủy
Hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và
sản mới, giống cây lâm nghiệp mới, tiến bộ kỹ thuật;
công nghệ gồm những gì?
- Bằng chứng nhận giải thưởng đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ đã đạt được
các giải thưởng về khoa học và công nghệ do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
chủ trì, phối họp tổ chức xét tặng giải thưởng hoặc đồng ý cho tổ chức xét tặng giải
thưởng;
- Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử
dụng ngân sách nhà nước hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ
khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; Giây xác nhận hoặc giấy thẩm
định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà
nước;
- Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ;
- Các văn bản xác nhận, công nhận khác có giá trị pháp lý tương đương.
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c. Phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và

241
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Hợp đồng chuyển giao công nghệ có bắt buộc phải
đăng ký với cơ quan quản lý nhà nưóc về khoa học
và công nghệ hay không?

Hợp đồng chuyển giao công nghệ gồm những nội
dung gì để đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký chứng
nhận chuyển giao công nghệ?

công nghệ.
Trả lời: Căn cứ khoản 2 Điều 5 của Luật chuyển giao công nghệ năm 2017:
Họp đồng chuyển giao công nghệ và phần chuyển giao công nghệ có hình thức
chuyển giao như sau:
a) Dự án đầu tư;
b) Góp vốn bằng công nghệ;
c) Nhượng quyền thương mại;
d) Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ;
đ) Mua, bán máy móc, thiết bị đi kèm một trong các đối tượng sau:
- Bí quyết kỹ thuật, bí quyết công nghệ;
- Phương án, quy trình công nghệ; giải pháp, thông sổ, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật;
công thức, phần mềm máy tỉnh, thông tin dữ liệu;
- Giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi mới công nghệ;
thuộc một trong những trường hợp sau phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà
nước về khoa học và công nghệ, trừ công nghệ hạn chế chuyển giao đã được cấp Giấy
phép chuyển giao công nghệ:
- Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam;
- Chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài;
- Chuyển giao công nghệ trong nước có sử dụng vốn nhà nước hoặc ngân sách
nhà nước, trừ trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện
nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Trả lời: Theo quy định tại Điều 23 Luật chuyển giao công nghệ năm 2017 thì
hợp đồng chuyển giao công nghệ sẽ bao gồm những nội dung sau:
- Tên công nghệ được chuyển giao.
- Đối tượng công nghệ được chuyển giao, sản phẩm do công nghệ tạo ra, tiêu
chuẩn, chất lượng sản phẩm.
- Chuyển nhượng quyền sở hữu, chuyển giao quyền sử dụng công nghệ.
- Phương thức chuyển giao công nghệ.
- Quyền và nghĩa vụ của các bên.
- Giá, phương thức thanh toán.
- Thời hạn, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.
- Khái niệm, thuật ngữ sử dụng trong hợp đồng (nếu có).
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Kế hoạch, tiến độ chuyển giao công nghệ, địa điểm thực hiện chuyển giao
công nghệ.
- Trách nhiệm bảo hành công nghệ được chuyển giao.
- Phạm vi phạm hợp đồng.
- Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.
- Cơ quan giải quyết tranh chấp.
- Nội dung khác do các bên thỏa thuận.
Trả lời: Theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật chuyển giao công nghệ năm
2017, hồ sơ đăng ký chuyển giao công nghệ bao gồm:
a) Văn bản đề nghị đăng ký chuyển giao công nghệ, trong đó ghi rõ cam kết
Hồ sơ đăng ký chứng nhận chuyển giao công nghệ trách nhiệm của các bên bảo đảm nội dung hợp đồng tuân thủ các quy định của pháp
gồm những gì?
luật có liên quan;
b) Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực văn bản giao kết chuyển giao công
nghệ thể hiện nội dung theo quy định tại Điều 23 của Luật chuyển giao công nghệ;
trường hợp không có văn bản giao kết bằng tiếng Việt thì phải có bản dịch sang tiếng
Việt và được công chứng hoặc chứng thực.
Trả lời:
1. Công bố hợp chuẩn là một hoạt động tự nguyện. Đó là việc doanh nghiệp tự
công bố đối tượng hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương
ứng.
2. Thành phần, số lương hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
Công bố hợp chuẩn là gì? Muốn công bố hợp chuẩn,
- Trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn
doanh nghiệp tôi cần phải làm những hồ sơ gì? Thời của tổ chức chứng nhận đã đăng ký (bên thứ ba), hồ sơ gồm:
gian bao lâu?
+ Bản công bố hợp chuẩn (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III
Thông tư này);
+ Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh
doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc
Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy
chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của
pháp luật);
+ Bản sao y bản chính tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố;
-
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+ Bản sao y bản chính Giấỵ chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã
đăng ký cấp kèm theo mẫu dấu hợp chuẩn.
Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét, đối chiếu với bản gốc
hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có chứng thực
- Trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ
chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất), hồ sơ gồm:
+ Bản công bố hợp chuẩn (theo Mầu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III
Thông tư này);
+ Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh
doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc
Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy
chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của
pháp luật);
+ Bản sao y bản chính tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố;
+ Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn chưa đưọ’c tổ chức chứng
nhận đã đăng ký câp giây chứng nhận phù hợp tiêu chuân vê hệ thông quản lý (ISO
9001, ISO 22000, HACCP...), thì hồ sơ công bố hợp chuẩn của tổ chức, cá nhân phải
có quy trình sản xuất kèm theo kể hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng, áp
dụng (theo Mầu 1. KHKSCL quy định tại Phụ lục III Thông tư này) và kế hoạch giảm
sát hệ thong quản lý;
+ Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn được tổ chức chứng nhận đã
đăng ký cấp giấy chứng nhận phù họp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO
22000, HACCP...), thì hồ sơ công bố họp chuẩn của tổ chức, cá nhân phải có bản sao
y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý còn hiệu lực;
+ Báo cáo đánh giá hợp chuẩn (theo Mẫu 5. BCĐG quy định tại Phụ lục III
Thông tư này) kèm theo bản sao y bản chính Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong
vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ công bố họp chuẩn của tổ chức thử
nghiệm đã đăng ký.
Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét, đối chiếu với bản gốc
hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có chứng thực
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
3. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ.
Công bố họp quy là gì? Muốn công bố hợp quy,
Trả lời:
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doanh nghiệp tôi cần phải làm những hồ sơ gì? Thòi
1. Công bố họp quy là họat động bắt buộc. Đó là việc tổ chức, cá nhân tự công
bố sản phấm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ
gian bao lâu?
thuật tương ứng.
2. Thành phần, số luợng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức
chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba), hồ sơ bao gồm:
+ Bản công bố hợp quy (Mẫu 2 CBHC/HQ, phụ lục III Thông tư số 28/2012/TTBKHCN);
+ Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh
doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy
đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc
Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy địhh của pháp luật);
+ Bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng
do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp kèm theo mẫu dấu hợp quy của tổ chức
chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân;
Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét, đối chiếu với bản gốc
hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có công chứng.
- Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân
sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất), hồ sơ bao gồm:
+ Bản công bố họp quy (Mẩu 2 CBHC/HQ, Phụ lục III Thông tư số 28/2012/TTBKHCN);
+ Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh
doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc
Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy
chứng nhận đâu tư hoặc Quyêt định thành lập hoặc Giây tờ khác theo quy định của
pháp luật);
+ Trường họp tổ chức, cá nhân công bố họp quy chưa được tổ chức chứng nhận
đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù họp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001,
ISO 22000, HACCP...), thì hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân phải có quy
trình sản xuất kèm theo kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng, áp dụng (theo
Mẫu 1. KHKSCL quy định tại Phụ lục III Thông tư sô 28/2012/TT-BKHCN) và kế
hoạch giám sát hệ thống quản lý;
+ Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố họp quy được tổ chức chứng nhận đã
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đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO
22000, HACCP...), thì hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân phải có bản sao y
bản chính Giấy chứng nhận phù họp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý còn hiệu lực;
+ Bản sao y bản chính Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính
đến thời điểm nộp hồ sơ công bố hợp quy;
+ Báo cáo đánh giá hợp quy (mẫu 5 phụ lục III Thông tư số 28/2012/TTBKHCN);
+ Mẫu dấu họp quy;
Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét, đối chiếu với bản gốc
hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có công chứng.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
3. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.
Trả lời
1. “Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là hình thức tôn vinh, khen thưởng ở cấp
quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích
xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo các tiêu chí của Giải
thưởng Chất lượng Quốc gia...” (Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP
ngày 31/12/2008). Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được xét tặng hàng năm, bao
gồm: Giải Vàng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được thiết lập và triển khai trên cơ sở châp
nhận mô hình và 7 tiêu chí của Giải thưởng Malcolm Baldrige (MBA) - Giải thưởng
Muốn tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, chât lượng quôc gia của Mỹ đã được nhiêu nước trên thê giới coi là mô hình chuẩn
mực, hướng tới sự tuyệt hảo trong hoạt động sản xuất - kinh doanh - dịch vụ. Không
Công ty tôi cần phải làm nhưng thủ tục nào?
chỉ có ý nghĩa nhằm tôn vinh, khen thưởng, Giải thưởng Chất lượng Quốc gia với các
tiêu chí bao trùm mọi khía cạnh hoạt động của tổ chức còn cung cấp mô hình chuẩn
mực cho doanh nghiệp để xây dụng, vận hành các hệ thông quản lý hướng vào khách
hàng và áp dụng các thực hành tôt nhât.
2. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ gồm:
1. Bản đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng Quốc gia;
2. Báo cáo giới thiệu chung về doanh nghiệp;
3. Báo cáo tự đánh giá theo 7 tiêu chí của Giải thưởng chất lượng Quốc gia;
4. Tài liệu chứng minh về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (bản
108

247

Thành phần hồ sơ/giấy tờ của thủ tục đãng ký kết quả
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học
và công nghệ. Khi nào thủ tục trên có phải mất phí và
lệ phí hay không?

sao chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan);
5. Bản sao tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính
với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;
6. Bản sao Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi
trường được phê duyệt và kết quả quan trắc hằng năm theo quy định của pháp luật
trong 3 năm gần đây nhất;
7. Bản sao xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước và thực hiện
chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động trong 3 năm gần nhất;
8. Các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của
doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất (bản sao).
b) Số bộ hồ sơ: 07 bộ bản giấy, 01 bộ bản mềm.
3. Thời hạn giải quyết: Trước ngày 15 tháng 8 hàng năm.
Trả lời: Căn cứ quy định tại Khoản 1, 2 Điều 12,Thông tư 14/2014/TTBKHCN.
- Thành phần hồ sơ/giấy tờ của thủ tục đăng ký bao gồm 06 loại giấy tờ, tài liệu
sau:
+ 01 Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng
ngân sách nhà nước.
+ 01 bản giấy Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ (đã hoàn thiện sau
khi nghiệm thu chính thức), báo cáo đóng bìa cứng, giấy vuông, trên trang bìa bên
trong có xác nhận của tổ chức chủ trì nhiệm vụ về việc đã hoàn thiện kết quả thực
hiện nhiệm vụ sau khi nghiệm thu chính thức.
+ 01 bản điện tử Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ (file hoàn chỉnh,
không tách riêng các file chương, mục,...); 01 bản điện tử Báo cáo tóm tắt kết quả
thực hiện nhiệm vụ; 01 bản điện tử phụ lục tổng hợp số liệu điều tra, khảo sát, bản đồ,
bản vẽ, ảnh, tài liệu đa phương tiện, phần mềm (nếu có). Bản điện tử phải sử dụng
định dạng Portable Document format (.pdf), mã Unicode, font Times New Roman,
size 13-14; bản điện tử phải thể hiện đúng với bản giấy, được lưu trên đĩa quang, USB
và không được đặt mật khẩu.
+ 01 bản sao Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện
nhiệm vụ khoa học và công nghệ, văn bản xác nhận về sự thỏa thuận của các tác giả
về việc xếp thứ tự tên trong danh sách tác giả thực hiện nhiệm vụ (nếu có).
- 01 Bản sao đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (nếu có) kèm theo
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Thành phần hồ sơ của Thủ tục cấp giấy chứng nhận
tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu
công nghiệp. Phí lệ và phí cho việc đăng ký và thời
gian giải quyết hồ sơ đề nghị cấp chứng nhân đủ điều
kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp?

Hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học
và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước
trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đưực nộp ở
đâu? Gửi qua đường bưu chính được không? Nhận
kết quả bằng hình thức nào?

bản chính để đối chiếu khi giao nộp.
+ 01 Phiếu mô tả công nghệ (theo mẫu) đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ
mà sản phẩm bao gồm quy trình công nghệ.
+ Đối với hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp
tỉnh, ngoài các quy định trên, tổ chức chủ trì nhiệm vụ có trách nhiệm nộp thêm 01
Báo cáo tổng họp kết quả thực hiện nhiệm vụ (bản giấy và bản điện tử), Báo cáo tóm
tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ (bản điện tử) cho cơ quan đăng ký.
- Phí và lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính này: Không.
Trả lời
- Thành phần hồ sơ: Theo quy định tại mục 2 phần IV, Thông tư số
01/2008/TT-BKHCN.
+ Tờ khai (02 tờ theo Mau);
+ Bản sao Giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (có công chứng);
+ Bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa tổ chức và giám
định viên sở hữu công nghiệp hoạt động cho tổ chức (có công chứng);
+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.
- Phí và lệ phí: Căn cứ quy định tại Thông tư 236/2016/TT-BTC
Phí và lệ phí trong bộ TTHC này gồm 3 loại sau:
+ Phí thẩm định hồ sơ yêu cầu ghi nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp:
300.000 đong.
+ Lệ phí công bố Quyết định ghi nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp:
150.000 đồng.
+ Lệ phí đăng bạ tổ chức giám định sở hữu công nghiệp: 150.000 đồng
- Thời gian giải quyết TTHC: 30 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của tổ
chức (quy định tại mục 4 phần IV, Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN).
Trả lời: Căn cứ cách thức hộp hồ sơ và trả kết quả được quy định tại Khoản 7
Điều 12, Thông tư 14/2014/TT-BKHCN.
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký kết quả: bộ phận tiếp nhận và giải quyết
TTHC của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
Gia Lai, số 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai.
- Cách thức nộp hồ sơ: Hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và giải quyêt
TTHC của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
Gia Lai hoặc gửi bảo đảm qua đường bưu chính.
- Cách thức nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký được trả trực tiếp hoặc gửi
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Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học
và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực
khoa học và công nghệ được đăng ký bảo hộ quyền
sở hữu công nghiệp sau khi nghiệm thu chính thức
trong thời gian bao nhiêu ngày thì phải thực hiện
đãng ký và giao nộp kết quả thực hiện nhiệm vụ tại
tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa
học và công nghệ cấp tỉnh.

Việc đãng ký, công bố sử dụng dấu định lượng và
chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên
hàng đóng gói sẵn theo các quy định tại Thông tư số
21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ Khoa
học và Công nghệ được thực hiện như thế nào?

Dấu định lượng là gì? Việc thể hiện dấu định lượng
trên nhãn hàng đóng gói sẵn được quy định như thế
nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Cơ sở tôi
muốn thực hiện thủ tục công bố sử dụng dấu định
lượng trên nhãn của hàng đóng gói sẵn thì phải đáp
ứng điều kiện gì?

Trả lời: Căn cứ Quy định tại điểm b, Khoản 3, Điều 10, Thông tư 14/2014/TTBKHCN.
Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở
hữu công nghiệp, nhưng không muộn hơn 60 ngày kể từ ngày được nghiệm thu chính
thức, tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có
sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, nhiệm vụ khoa học và
công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc phạm vi
cấp tỉnh quản lý tài trợ phải thực hiện đăng ký và giao nộp kết quả thực hiện nhiệm vụ
tại tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ cấp tỉnh.
Trả lời:Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành công văn số
1694/TĐC-ĐL ngày 09/9/2014 và công văn số 2473/TĐC-ĐL ngày 09/12/2015
hướng dẫn việc đăng ký, công bố sử dụng dấu định lượng và chứng nhận đủ điều kiện
sử dụng dấu định lượng trên hàng đóng gói sẵn (HĐGS). Nội dung chính bao gồm:
- Hàng đóng gói sẵn nhóm 1 hiện nay bao gồm tất cả các HĐGS sản xuất, lưu
thông nhập khẩu trên thị trường. Các loại HĐGS này phải tuân thủ các yêu cầu kỹ
thuật về đo lường quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN.
Danh mục HĐGS nhóm 2 hiện tại chưa ban hành do nhiều lý do khách quan.
- Việc công bố sử dụng dấu định lượng "V" được thực hiện theo cơ chế tự
nguyện đối với HĐGS nhóm 1 theo trình tự, thủ tục tại Mục 2, Chương IV của Thông
tư 21/2014/TT-BKHCN tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học
và Công nghệ tỉnh Gia Lai. Trường hợp cơ sở có nhu câu chứnệ nhận đủ điều kiện sử
dụng dấu định lượng trên HĐGS nhóm 1, cơ sở có thể đề nghị thực hiệc việc chứng
nhận theo theo trình tự, thủ tục tại Mục 3, Chương IV cua Thông tư 21/2014/TTBKHCN tại Chi cục.
Trả lời:
1. Theo Điều 3 Luật đo lường 2011, Dấu định lượng là ký hiệu để công bố
lượng của hàng đóng gói sẵn (viết tắt là HĐGS) phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo
lường.
2. Việc thể hiện dấu định lượng trên nhãn HĐGS được thực hiện theo quy định
tại Điều 9 Thông tư 21/2014/TT-BKHCN về đo lường đối với lượng của HĐGS do
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành như sau:
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Dấu định lượng được thể hiện bằng cách in, gắn hoặc dán trực tiếp trên hàng
hóa hoặc trên bao bì hoặc nhãn gắn trên hàng hóa ở vị trí dễ thấy, dễ đọc.
- Dấu định lượng được thể hiện cùng màu với lượng danh định và đặt ở vị trí
trước lượng danh định của HĐGS. Giữa dấu định lượng và lượng danh định phải có
một (01) ô trống.
Ví dụ: V 750 g hoặc V 500 ml.
3. Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng áp dụng cho cơ sở sản xuất, nhập
khẩu hàng đóng gói sẵn nhóm 1. Cơ sở đáp ứng các điều kiện sau đây được chứng
nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn của hàng đóng gói sẵn:
Đối với cơ sở sản xuất:
+ Được thành lập theo quy định của pháp luật.
+ Đã thiết lập, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý định lượng theo quy định tại
Điều 14 của Thông tư 21/2014/TT-BKHCN;
+ Kết quả đánh giá tại cơ sở đổi với lượng của hàng đóng gói sẵn phải phù họp
với yêu câu quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông 21/2014/TT-BKHCN.
- Đối với cơ sở nhập khẩu:
+ Phải thể hiện dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn nhóm 2.
+ Ban hành và thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường để bảo đảm yêu
cầu kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.
Trả lời: Khi muốn sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Sở Lao động - THương binh
Khi muốn sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Sở
và Xã hội, ông/bà truy cập vào địa chỉ http://dvc.gialai.gov.vn, chọn Mục “Dịch vụ
Lao động- Thương binh và Xã Hội, tôi phải truy cập
công trực tuyến”. Tại chuyên mục “Cơ quan thực hiện” bấm Sở Lao động- Thương
vào địa chỉ nào?
binh và Xã hội.
-
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Trả lời: Để biết được thông tin kết quả xử lý hồ sơ, ông/bà truy cập vào cổng
Để biết được thông tin kết quả xử lý hồ sơ của mình
http://dvc.gialai.gov.vn hoặc http://motcua.gialai. gov.vn tra cứu bằng Mã số biên
phải làm cách nào?
nhận hồ sơ của mình hoặc http://sldtbxh.gov.vn,
Chồng tôi có tham gia hoạt động kháng chiến trong Trả lời: Thực hiện theo điều 27 của thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày
vùng bị nhiễm chất độc hóa học. Xin cho tôi biết thủ 15/05/2013 của Bộ LĐTBXH gồm các thủ tục như sau:
- Bản khai (Mẫu HH1);
tục để được hưởng trợ cấp của Nhà nước như thế
- Một trong những giấy tờ chứng minh thời gian tham gia hoạt động kháng
nào?
chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học;
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- Biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền
kết luận bị mắc bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học và xác định tỷ lệ suy giảm khả
năng lao động do bệnh tật (Mẫu HH2), trừ các trường hợp quy định tại Điểm a, Điểm
b Khoản 3 Điều 27 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH;
- Giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học (Mẫu HH3) của Giám
đốc Sở Y tế;
- Quyết định cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất
độc hóa học và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng (Mẫu HH4)
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Tôi là ngưòi tham gia hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học. Xin hỏi con đẻ của ngưòi
hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học cần
thực hiện thủ tục gì để được hưởng chế độ theo quy
định?

Trả lời: Thực hiện theo điều 28 tại thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày
15/05/2013 của Bộ LĐTBXH gồm các thủ tục như sau:
- Bản khai (Mẫu HH1);
- Bản sao giấy khai sinh;
- Một trong những giấy tờ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ quy định tại Khoản 2 Điều
27 của Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013;
- Biên bản giám định dị dạng, dị tật của Hội đồng giám định y khoa có thẩm
quyền kết luận dị dạng, dị tật bẩm sinh do ảnh hưởng chất độc hóa học và tỷ lệ suy
giảm khả năng lao động từ 61% trở lên (Mẫu HH5);
- Giấy chứng nhận dị dạng, dị tật do ảnh hưởng của chất độc hóa học do Giám
đốc Sở Y tế cấp (Mẫu HH6);
- Quyết định trợ cấp hàng tháng (Mẫu HH7);
- Đơn đề nghị di chuyển hồ sơ (Mẫu HS6).

Tôi xin hỏi tôi đang hưởng chế độ thương binh, nay Trả lời: Thực hiện theo điều 22 tại thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày
tôi có được hưởng thêm chế độ bệnh binh hay không. 15/05/2013 của Bộ LĐTBXH gồm các thủ tục như sau:
Vậy thủ tục làm như thế nào?
- Đơn đề nghị (Theo mẫu TB6)
Tôi Xin hỏi làm hồ sơ để hưởng tiền mai táng phí,trợ Trả lời:Thực hiện theo điều 39 tại Thông tư 05/TT-BLĐTBXH ngày 15/05/2013.
cấp một lần đối với người có công với cách mạng cần Gồm những thủ tục như sau:
- Bản khai của đại diện thân nhân (kèm biên bản ủy quyền) hoặc người tổ
làm những thủ tục gì ?
chức mai táng (Mẫu TT1);
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- Giấy chứng tử;
- Hồ sơ của người có công với cách mạng;
- Quyết định trợ cấp và giải quyết mai táng phí (Mẫu TT2).
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Trả lời: Thực hiện theo điều 39 tại Thông tư 05/TT-BLĐTBXH ngày
15/05/2013.Gồm những thủ tục như sau:
- Bản khai cá nhân theo Mẫu số 01a/BMAH; thân nhân của bà mẹ kê khai
theo Mẫu số 01b/BMAH, kèm theo giấy ủy quyền theo Mẫu số 02/BMAH - Trợ cấp
một lần theo quy định của pháp luật về Thi đua - Khen thưởng;
Người được Nhà nước phong tặng hoặc truy tặng
- Bản sao Bằng Tổ quốc ghi công, Giấy chứng nhận thương binh có chứng
danh hiệu “ Bà mẹ Việt nam anh hùng” Vậy xin hỏi thực của ủy ban nhân dân cấp xã;
phải làm thủ tục như thế nào?
- Các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 56/2013/NĐ-CP ngày
22/5/2013;
- Biên bản xét duyệt của ủy ban nhân dân cấp xã theo Mẫu số 03/BMAH
- Tờ trình kèm theo danh sách theo Mẫu số 04/BMAH đề nghị tặng hoặc truy
tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
Trả lời: Theo điều 10 tại Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/05/2013 của Bộ
Hiện nay gia đình tôi hết hưởng chế độ tuất hàng Lao động - Thương binh và xã hội, gồm:
- Đơn đề nghị (Mẫu LS7);
tháng của liệt sĩ vì không còn thân nhân.Vậy tôi đang
- Biên bản ủy quyền (Mẫu UQ);
thờ cúng liệt sĩ. Xin hỏi tôi phải làm những giấy tờ gì
để hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ?
- Hồ sơ liệt sĩ;
- Quyết định trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (Mẫu LS8).
Tôi là con liệt sĩ,nay tôi chuyển đến thường trú tại Trả lời: Theo điều 49 tại Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/05/2013 của Bô
tỉnh khác.Vậy Tôi nghe con liệt sĩ được Nhà nước Lao đông - Thương binh và xã hôi , hồ sơ di chuyển gồm:
- Đơn đề nghị di chuyển hồ sơ ( mẫu HS6);
mua bảo hiểm y tế .hồ sơ liệt sĩ được di chuyển gồm
- Bản sao sổ hô khẩu hoặc sổ tạm trú dài hạn;
những loại giấy tờ gì? Tôi có được nhận hồ sơ để
- Phiếu báo di chuyển hồ sơ ( mẫu HS7);
giao cho Sở Lao động- Thương binh và xã hội nơi tôi
chuyển đến không?
- Hồ sơ hưởng chế đô ưu đãi,
- Giấy giới thiệu của phòng
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Hồ sơ di chuyển được chuyển bảo đảm qua đường bưu điện đến Sở Lao độngThương binh và Xã hôi nơi đối tượng cư trú, không giao cho đối tượng trực tiếp nhận.
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Trả lời :
+ Theo nghị định 31/2013/NĐ-CP, ngày 09/04/2013 của Chính phủ,điều 64
qui định như sau:
1- Mô liệt sĩ có đầy đủ thông tin an táng trong nghĩa trang liệt sĩ được di
chuyển theo nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ.
2- Nhà nược hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn đối với thân nhân liệt sĩ hoặc người
được thân nhân liệt sĩ ủy quyền hoặc người thờ cúng liệt sĩ ( không quá ba người) khi
di chuyển hài cốt liệt sĩ;hỗ trợ kinh phí cấp bốc và di chuyển hài cốt liệt sĩ.
3- Không hỗ trợ kinh phí di chuyển hài cốt liệt sĩ đối với những trường hợp
đã được di chuyển theo nguyện vọng của thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ.
Xin cho biết tôi là chị dâu liệt sĩ ở Tỉnh Nghệ An
+ Theo hướng dẫn tại Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/05/2013 của
nguyện vọng của gia đình mong muốn được di Bô Lao đông - Thương binh và xã hôi gồm những giấy tờ như sau:
chuyển hài cốt liệt sĩ về an táng tại quê nhà gồm
- Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS) có xác nhận của ủy
những thủ tục gì?
ban nhân dân cấp xã nơi cư trú
- Bản sao giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ hoặc bản sao Bằng “Tổ quốc ghi
công” hoặc giấy báo tử;
- Một trong các giấy tờ sau: giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội hoặc giấy xác nhận mộ liệt sĩ của cơ quan quản lý nghĩa trang liệt sĩ
nơi an táng mộ liệt sĩ;
- Giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sĩ của phòng Lao động - Thương binh
và Xã hội (mẫu số 03-GGT);
- Biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ (mẫu số 13-MLS);
- Phiếu báo di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 14-MLS).
Trả lời:
+ Theo Nghị định 31/2013/NĐ-CP,ngày 09/04/2013 của Chính phủ,điều 64
Xin cho hỏi tôi muốn đến tỉnh Gia Lai thăm viếng
qui định như sau:
mộ liệt sĩ thực hiện thủ tục như thế nào?
1- Thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ được hỗ trợ kinh phí khi thăm
viếng mộ liệt sĩ trong nước đối với trường hợp sau:
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a) Mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ;
b) Trường hợp liệt sĩ chưa xác định được mộ cụ thể trong nghĩa trang liệt sĩ
nhưng có tên trong danh sách quản lý của nghĩa trang;
c) Liệt sĩ có thông tin địa phương nơi hy sinh ghi trong giấy báo tử hoặc theo
thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử.
2- Thân nhân liệt sĩ (không quá ba người) hoặc thờ cúng liệt sĩ khi thăm viếng
mộ liệt sĩ được nhà nước hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn mỗi năm một lần.
+ Theo hướng dẫn tại tại Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/05/2013
của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội gồm những giấy tờ như sau:
- Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS) có xác nhận của
UBNDxã;
- Bản sao giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ hoặc bản sao Bằng Tổ quốc ghi
công hoặc giấy báo tử;
- Giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sĩ của phòng Lao động - Thương binh và
Xã hội (mẫu số 03-GGT);
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Trả lời: Theo hướng dẫn tại Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/05/2013 của
Bộ Lao động - Thương binh và xã hội , hồ sơ di chuyển gồm:
- Đơn đề nghị di chuyển hồ sơ ( Mẫu TB6);
Tôi đang hưởng chế độ thương binh, nay tôi chuyển
- Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú dài hạn;
đến thường trú tại tỉnh khác.Vây thủ tục hồ sơ di
- Phiếu báo di chuyển hồ sơ ( Mẫu HS7);
chuyển như thế nào?
- Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi,
- Giấy giới thiệu của phòng.
Tôi muốn đính chính thông tin trong hồ sơ liệt sĩ Trả lời: Theo hướng dẫn tại Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/05/2013 của
Nguyễn Văn Hợp để làm thủ tục mua bảo hiểm y tế. Bô Lao đông - Thương binh và xã hôi , gồm:
- Đơn đề nghị đính chính thông tin trong hồ sơ (mẫu HS5);
Vì tôi là con liệt sĩ, hiện nay Tôi tên là Nguyễn Thị
- Giấy CMND (công chứng);
Tường Vy, sinh năm 1965 nhưng trong giấy chứng
nhận gia đình liệt sĩ ghi là Nguyễn Thị Vy, sinh năm
- Hô khẩu công chứng;
1964.Xin hỏi để đính chính lại được thực hiện như
- Giấy khai sinh (nếu còn)
thế nào ?
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Tôi xin hỏi hiện nay công ty chúng tôi đã chấm dứt
hợp đồng và chấm dứt bảo lãnh đối với ông
BLACKTOCK TORQUIL GRAEME BERESFORD
trước hợp đồng và trước hạn Giấy phép lao động.Vậy
cho Công ty chúng tôi muốn hỏi thủ tục để trả lại
giấy phép lao động cho người nước ngoài gồm những
thủ tục gì?

Trả lời:
- Căn cứ vào Bô Luật Lao đông Việt Nam;
- Căn cứ vào Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ
qui định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài
làm việc tại Việt Nam;
- Căn cứ vào công văn của Sở Lao động - TB và XH đồng ý cho công ty sử
dụng lao người nước ngoài của ông BLACKTOCK TORQUIL GRAEME
BERESFORD
- Kèm theo bản gốc giấy phép lao động ông BLACKTOCK TORQUIL
GRAEME BERESFORD.

Trả lời:
Thực hiện Bộ Luật Lao động ngày 18/06/2012, có hiệu lực từ ngày
Hiện nay công ty để thực hiện tốt được những điều 01/05/2013.
khoản trong thỏa ước lao động tập thể và thực hiện
- Văn bản đề nghị thỏa ước Lao động tập thể;
những qui định của Nhà nước về Luật lao động. Nay
- Thỏa ước Lao động;
Công ty tôi phải làm những thủ tục gì?
- Biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung Thỏa ước lao động tập thể,
các giấy tờ liên quan.
Trả lời: Thực hiện Bộ Luật lao động ngày 18/06/2012, có hiệu lực từ ngày
01/05/2013; Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ qui định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động năm 2012; Nghị
định 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều
Để có cơ sở triển khai áp dụng các qui định của Nội của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ.
Hồ sơ đăng ký nội qui lao động bao gồm:
qui lao động tại Công ty . Xin hỏi phải những thủ tục
- Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;
như thế nào?.
- Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật
lao động và trách nhiệm vật chất;
- Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở về nội
qui lao động;
- Nội quy lao động
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Trả lời: Thực hiện theo Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 và
thông tư số 40/20 16/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016.
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài bao gồm:
- Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động (Thông tư số 40/2016/TTBLĐTBXH và Nghị định số 11/2016/NĐ-CP);
- Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y
tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12
Hiện nay công ty tôi muốn đăng ký cấp giấy phép tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ;
- Phiếu Lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài
cho người lao động cho người nước ngoài đến trợ lý
huấn luyện thể thao.Vậy Công ty tôi phải làm những không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài
cấp;
thủ tục như thế nào?
- Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc
lao động kỹ thuật;
- 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu
để trần, không đeo kính màu), ;
- Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc
giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị theo quy định của pháp luật.
- - Lệ phí nộp: 400.000đ( Bốn trăm ngàn)

Tôi ở Công ty TNHH MTV đã tuyển dụng người
nước ngoài đến dạy anh văn theo giấy phép lao động
còn thời hạn là 10 ngày. Vậy tôi muốn cấp lại giấy
phép lao động để tiếp tục việc giảng dạy gồm những
thủ tục như thế nào ?.

Trả lời: Thực hiện theo Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 và
thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016.
Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài bao gồm:
- Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động;
- 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu
để trần, không đeo kính màu);
- Giấy phép lao động đã được cấp.
- Lệ phí nộp: 300.000đ ( Ba trăm ngàn)
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Có bao nhiêu thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ
công trực tuyến mức độ 3 trên cổng giao dịch dịch vụ
công trực tuyến tỉnh Gia Lai, lĩnh vực thành lập và
hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải
quyết cấp huyện?

Trả lời: Có 5 thủ tục hành chính.
1.Đăng ký thành lập hộ kinh doanh.
2.Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.
3.Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh.
4.Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.
5.Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Thời hạn bao lâu thì trả kết quả thủ tục hành chính
cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên cổng Trả lời: Trong thời hạn 03(ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Riêng
giao dịch dịch vụ công trực tuyến tỉnh Gia Lai, lĩnh đối với hộ kinh doanh chuyển sang tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký thì thời
vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc hạn 05(năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
thẩm quyền giải quyết cấp huyện?
Trả lời: Theo quy định tại Điều 102, Luật Xây dựng 2014: Quy trình cấp giấy phép
xây dựng và điều chỉnh giấy phép xây dựng được được thực hiện như sau:
1. Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy
phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng;
2. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ
sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng; kiểm tra hồ sơ;
ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn
để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy
định;
Quy trình cấp giấy phép xây dựng và điều chỉnh giấy
3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có
phép xây dựng như thế nào?
thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa.
Khi thẩm định hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu
không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng
văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa
đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ
quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu
tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo
văn bản thông báo. Trường hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội
dung theo thông báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có
trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép;
4. Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình
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có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép
xây dựng có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện theo quy định tại Luật này để gửi
văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến
công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;
5. Trong thời gian 12 ngày đối với công trình và nhà ở riêng lẻ kể từ ngày nhận
được hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng
văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu
các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm
về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; cơ quan cấp giấy phép xây
dựng căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng;
6. Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây
dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 30 ngày đối với trường hợp
cấp giấy phép xây dựng, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây
dựng điều chỉnh, giấy phép di dời và trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ.
Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp
giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời
báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng
không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định tại khoản này.
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Trả lời: Theo quy định tại Điều 11, Thông tư 15/2016/TT-BXD, ngày 30/6/2016 của
Bộ Xây dựng Hướng dẫn về cấp phép xây dựng, thì Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây
dựng đối với nhà ở riêng lẻ, bao gồm:
1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu).
2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng
minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
Hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ gồm
3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật
những gì?
hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây
dựng, mỗi bộ gồm:
a) Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 - 1/500 kèm theo sơ đồ vị
trí công trình;
b) Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình tỷ
lệ 1/50 - 1/200;
c) Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 kèm
theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện,
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Quy định về nội dung gia hạn giấy phép xây dựng?

Tôi đang lập Cửa hàng về sản xuất và phân phối các
loại sản phẩm và thực phẩm như nem, giò chả, thịt
sấy ... Xin hỏi cửa hàng tôi cần liên hệ cơ quan nào,
làm những thủ tục gì để được cấp giấy chứng nhận an
toàn thực phẩm?

thông tin tỷ lệ 1/50 - 1/200.
Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về
xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại Khoản này là bản sao hoặc tệp
tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây
dựng thẩm định.
4. Đối với công trình xây chen có tầng hầm, ngoài các tài liệu quy định tại
Khoản 1, 2, 3 Điều này, hồ sơ còn phải bổ sung bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp
chính văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn
cho công trình và công trình lân cận.
5. Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết của
chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.
Trả lời: Theo quy định tại Điều 99, Luật Xây dựng năm 2014, thì nội dung gia hạn
giấy phép xây dựng, như sau:
1. Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu
công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây
dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 lần. Thời gian gia hạn mỗi
lần là 12 tháng. Khi hết thời gian gia hạn giấy phép xây dựng mà chưa khởi công xây
dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng mới.
2. Hồ sơ đề nghị gia hạn gấy phép xây dựng gồm:
a) Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng (theo mẫu);
b) Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.
3. Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn
đã hết thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép, nhưng quy hoạch chưa được thực hiện thì
chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình đề nghị cơ quan cấp
giấy phép xây dựng xem xét gia hạn thời gian tồn tại cho đến khi quy hoạch được
triển khai thực hiện. Thời hạn tồn tại công trình được ghi ngay vào giấy phép xây
dựng có thời hạn đã được cấp.
Trả lời:
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản
theo quy định tại Luật an toàn thực phẩm 2010 và Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy
định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm do UBND cấp huyện, thị
xã, thành phố cấp.
1. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
- Có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại hình sản xuất,
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kinh doanh thực phẩm.
- Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh.
Theo đó, Công ty của bạn vừa tiến hành chế biến vừa tiến hành kinh doanh thực
phẩm đã qua chế biến nên phải đáp ứng các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm sau:
1.1. Đối với cơ sở sản xuất:
- Có địa điểm, diện tích thích hợp, có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại,
nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác;
- Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
- Có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và
vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau; có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện
rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại;
- Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp
luật về bảo vệ môi trường;
- Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc,
xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất, kinh
doanh thực phẩm;
- Tuân thủ quy định về sức khoẻ, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất,
kinh doanh thực phẩm.
- Quy trình sơ chế, chế biến phải bảo đảm thực phẩm không bị ô nhiễm chéo, tiếp xúc
với các yếu tố gây ô nhiễm hoặc độc hại.
1.2. Đối với cơ sở kinh doanh
- Cơ sở kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn phải bảo đảm các điều
kiện sau đây:
- Tuân thủ quy định về ghi nhãn thực phẩm;
- Tuân thủ các điều kiện về bảo đảm an toàn đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa
đựng thực phẩm, điều kiện về bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm
quy định tại Điều 18 và Điều 20 của Luật này;
- Bảo đảm và duy trì vệ sinh nơi kinh doanh;
- Bảo quản thực phẩm theo đúng hướng dẫn của tổ chức, cá nhân sản xuất.
- Cơ sở kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến không bao gói sẵn phải bảo đảm các
điều kiện sau đây:
+ Có biện pháp bảo đảm cho thực phẩm không bị hỏng, mốc, tiếp xúc với côn trùng,
động vật, bụi bẩn và các yếu tố gây ô nhiễm khác;
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UBND xã được giao làm chủ đầu tư dự án hỗ trợ
phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 cho các
xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu,
các thôn, bản đặc biệt khó khăn. Cho tôi hỏi cơ quan
nào chịu trách nhiệm thẩm định dự án.

+ Rửa sạch hoặc khử trùng các dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm trước khi sử
dụng đối với thực phẩm ăn ngay;
+ Có thông tin về xuất xứ và ngày sản xuất của thực phẩm.
2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục
2.1. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm gồm
có:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh
an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
- Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh
thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;
- Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ
sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ
trưởng Bộ quản lý ngành.
2.2. Trình tự thủ tục:
- Tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và thi lấy giấy xác nhận kiến thức vệ sinh an
toàn thực phẩm
- Nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
- Cơ quan có thẩm quyền lập đoàn xuống thẩm định cơ sở. Nếu cơ sở đủ điều kiện thì
cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.
3. Thời gian
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
4. Phí, lệ phí: Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với cơ sở
sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản: 700.000 đồng/cơ sở.
Trên đây là giải đáp thắc mắc của chúng tôi về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận an
toàn thực phẩm
Trả lời:
1. Trình tự thực hiện:
Ủy ban nhân dân cấp xã nộp 01 (một) bộ hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện hoặc nộp theo đường bưu
điện.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ UBND cấp huyện sẽ có
văn bản trả lời về tính hợp lệ của hồ sơ để tiến hành thẩm định hoặc không thẩm định.
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- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế) chủ trì thẩm định các
nội dung của dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong 10 (mười) ngày làm việc kể từ
ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.
- Sau khi có kết quả thẩm định, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng
Kinh tế) trình UBND cấp huyện ban hành quyết định phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển
sản xuất.
Bước 3. Tổ chứcnhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn
phòng HĐND&UBND cấp huyện.
2. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Tờ trình của UBND cấp xã trình UBND cấp huyện phê duyệt dự án;
+ Đơn đăng ký của các hộ tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (Phụ lục 01 ban
hành kèm theo Thông tư số 46/2014/BNNPTNT ngày 05/12/2014);
+ Biên bản họp thôn, làng (Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư số
46/2014/BNNPTNT ngày 05/12/2014);
+ Danh sách hộ, nhóm hộ đăng ký dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (Phụ lục 03 ban
hành kèm theo Thông tư số 46/2014/BNNPTNT ngày 05/12/2014);
+ Thuyết minh dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông
tư số 46/2014/BNNPTNT ngày 05/12/2014).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
3. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.
4. Phí, lệ phí: Không.
Trên đây là giải đáp thắc mắc của chúng tôi về thủ tục xin thẩm định dự án hỗ trợ
phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới,
xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn
Trả lời:
Để được cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn cần các thủ
tục như sau:
Thủ tục để cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch * Hồ sơ đăng ký gồm:
bệnh động vật trên cạn cần những gì ?
1. Chủ cơ sở lập hồ sơ đăng ký chứng nhận an toàn dịch bệnh và nộp 01 (một) bộ hồ
sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc thư điện tử (email) đến Cơ quan thú y
theo quy định tại Điều 3 của Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT .
Hồ sơ gồm:
a) Đơn đăng ký (Phụ lục VIa kèm theo Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT);
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b) Báo cáo Điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn (Phụ lục IIa – Thông
tư 14/2016/TT-BNNPTNT )
c) Báo cáo kết quả giám sát được thực hiện theo quy định tại Điều 8 hoặc Điều 21 của
Thông tư 14/2016/TT- BNNPTNT;
d) Bản sao kết quả kiểm tra, phân loại cơ sở còn hiệu lực (nếu có) theo quy định tại
Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật
tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản
đủ Điều kiện an toàn thực phẩm (sau đây gọi chung là Thông tư số 45/2014/TTBNNPTNT hiện được thay thế bởi thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT);
đ) Bản sao Giấy chứng nhận VietGAHP (đối với cơ sở chăn nuôi động vật trên cạn)
2. Đối với cơ sở chăn nuôi cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nộp 01 (một) bộ
hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc mail đến Cơ quan thú y, hồ sơ bao
gồm:
a) Văn bản đề nghị (Phụ lục VIb – Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT );
b) Báo cáo Điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở chăn
nuôi cấp xã (Phụ lục IIb – Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT );
c) Báo cáo kết quả giám sát được thực hiện theo quy định tại Điều 8 của Thông tư
14/2016/TT-BNNPTNT .
* Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký
Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Cơ quan thú y
kiểm tra tính hợp lệ và thẩm định nội dung của hồ sơ.
1. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cơ quan thú y thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá (sau
đây gọi chung là Đoàn đánh giá) và thông báo kế hoạch kiểm tra, đánh giá cho cơ sở.
2. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan thú y thông báo bằng văn bản cho cơ sở
để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.
* Thành phần Đoàn đánh giá và thời gian đánh giá
1. Thành phần Đoàn đánh giá gồm ít nhất 03 (ba) người. Trưởng đoàn là lãnh đạo Cơ
quan thú y hoặc lãnh đạo phòng chuyên môn của Cơ quan thú y, thành viên là các cán
bộ chuyên môn của Cơ quan thú y.
2. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày thành lập, Đoàn đánh giá phải
thực hiện kiểm tra, đánh giá tại cơ sở.
* Kiểm tra, đánh giá tại cơ sở (Nội dung theo thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT)
* Kiểm tra đánh giá đạt tiêu chuẩn: cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh
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Em hiện đang là học sinh của một trường trung học
phổ thông. Sắp tới, em sẽ đi du học theo học bổng
mà em xin được. Tuy nhiên, em đã làm mất toàn bộ
giấy tờ tùy thân, trong đó có cả giấy khai sinh bản
chính. Vậy thủ tục đăng ký lại giấy khai sinh được
quy định thế nào?
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Quy định của pháp luật về thủ tục khai tử, báo tử như
thế nào?

động vật trên cạn.
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 9, Thông tư số 15/2015/TT-BTP thì giấy tờ, tài liệu là cơ sở
đăng ký lại khai sinh theo quy định tại Điều 26, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, gồm:
1. Bản sao GKS do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (bản sao được công
chứng, chứng thực hợp lệ, bản sao được cấp từ Sổ đăng ký khai sinh).
2. Bản chính hoặc bản sao giấy tờ có giá trị thay thế GKS được cấp trước năm 1945 ở
miền Bắc và trước năm 1975 ở miền Nam.
3. Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh không có giấy tờ quy định tại
khoản 1, khoản 2 Điều này thì giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp
hợp lệ sau đây là cơ sở để xác định nội dung đăng ký lại khai sinh:
a) Giấy CMND, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
b) Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, giấy tờ chứng minh về nơi cư trú;
c) Bằng tốt nghiệp, Giấy chứng nhận, Chứng chỉ, Học bạ, Hồ sơ học tập do cơ quan
đào tạo, quản lý giáo dục có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận;
d) Giấy tờ khác có thông tin về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của cá nhân;
đ) Giấy tờ chứng minh quan hệ cha con, mẹ con.
Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao các giấy tờ
nêu trên (nếu có) và phải cam đoan đã nộp đủ các giấy tờ mình có. Trường hợp người
yêu cầu đăng ký lại khai sinh cam đoan không đúng sự thật, cố ý chỉ nộp bản sao giấy
tờ có lợi để đăng ký lại khai sinh thì việc đăng ký lại khai sinh không có giá trị pháp
lý.
Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại việc sinh là cán bộ, công chức, viên chức,
người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì phải có văn bản xác nhận của Thủ
trưởng cơ quan, đơn vị theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 26 Nghị định số
123/2015/NĐ-CP.
Trả lời:
Ðiều 30 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định quyền được khai sinh, khai tử: "2. Cá
nhân chết phải được khai tử."
Trình tự, thủ tục khai tử được thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định 123/2015/NĐCP hướng dẫn Luật hộ tịch:
Thẩm quyền đăng ký khai tử (Điều 32 Luật hộ tịch năm 2014): Ủy ban nhân dân cấp
xã nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện việc đăng ký khai tử. Trường hợp
không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết thì Ủy ban nhân dân cấp xã
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nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể người chết thực hiện việc đăng ký khai
tử.
Thủ tục (Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP): Người có trách nhiệm đi
đăng ký khai tử nộp tờ khai theo mẫu quy định và Giấy báo tử hoặc giấy tờ khác thay
giấy báo tử cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Giấy báo tử phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của
người chết; giờ, ngày, tháng, năm chết theo Dương lịch; địa điểm chết và nguyên
nhân chết.
Thẩm quyền cấp Giấy báo tử:
a) Đối với người chết tại cơ sở y tế thì Thủ trưởng cơ sở y tế cấp Giấy báo tử;
b) Đối với người chết do thi hành án tử hình thì Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình
cấp giấy xác nhận việc thi hành án tử hình thay Giấy báo tử;
c) Đối với người bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì Bản án, quyết định có hiệu lực của
Tòa án thay Giấy báo tử;
d) Đối với người chết trên phương tiện giao thông, chết do tai nạn, bị giết, chết đột
ngột hoặc chết có nghi vấn thì văn bản xác nhận của cơ quan công an hoặc kết quả
giám định của Cơ quan giám định pháp y thay Giấy báo tử;
đ) Đối với người chết không thuộc một trong các trường hợp quy định tại các Điểm a,
b, c và d của Khoản này thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó chết có trách nhiệm
cấp Giấy báo tử.
Thời hạn đăng ký khai tử (Điều 33 Luật hộ tịch năm 2014): Trong thời hạn 15 ngày
kể từ ngày có người chết thì vợ, chồng hoặc con, cha, mẹ hoặc người thân thích khác
của người chết có trách nhiệm đi đăng ký khai tử; trường hợp người chết không có
người thân thích thì đại diện của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm đi
khai tử.
Hồ sơ đăng ký khai tử được lập thành 01 bộ hồ sơ, gồm các giấy tờ sau:
1. Các loại giấy tờ phải nộp:
1.1. Phiếu cung cấp thông tin đăng ký khai tử (người đi khai tử tự viết hoặc tham
khảo mẫu tại UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký khai tử)
1.2. Bản chính Giấy báo tử.
Đối với người chết tại bệnh viện hoặc tại cơ sở y tế thì Giám đốc bệnh viện hoặc
người phụ trách cơ sở y tế đó cấp Giấy báo tử.
Đối với người cư trú ở một nơi nhưng chết ở một nơi khác ngoài cơ sở y tế thì Ủy ban
nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó chết cấp Giấy báo tử.
Đối với người chết là quân nhân tại ngũ, công chức quốc phòng, quân nhân dự bị
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trong thời gian tập trung huấn luyện hoặc kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu, phục
vụ chiến đấu và những người được tập trung làm nhiệm vụ quân sự do các đơn vị
quân đội trực tiếp quản lý thì thủ trưởng đơn vị đó cấp Giấy báo tử.
Đối với người chết trong trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giam hoặc tại nơi tạm giữ
thì thủ trưởng cơ quan nơi giam, giữ người đó cấp Giấy báo tử.
Đối với người chết tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục do ngành Công an quản lý
thì Thủ trưởng các cơ quan đó cấp Giấy báo tử.
Đối với người chết do thi hành án tử hình thì Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình
cấp Giấy báo tử.
Trong trường hợp không có Giấy báo tử thì nộp giấy tờ thay thế sau:
Trường hợp một người bị Toà án tuyên bố là đã chết thì quyết định tuyên bố chết của
Toà án đã có hiệu lực pháp luật thay cho Giấy báo tử.
Trường hợp người chết có nghi vấn thì văn bản xác định nguyên nhân chết của cơ
quan công an hoặc của cơ quan y tế cấp huyện trở lên thay cho Giấy báo tử.
Đối với người chết trên phương tiện giao thông thì người chỉ huy hoặc điều khiển
phương tiện giao thông phải lập biên bản xác nhận việc chết, có chữ ký của ít nhất hai
người cùng đi trên phương tiện giao thông đó. Biên bản xác nhận việc chết thay cho
Giấy báo tử.
Đối với người chết tại nhà, ở nơi cư trú thì văn bản xác nhận việc chết của người làm
chứng thay cho Giấy báo tử. Trong trường hợp cán bộ Tư pháp hộ tịch biết rõ về việc
chết thì không phải nộp văn bản xác nhận của người làm chứng.
Lưu ý: Trường hợp trẻ em sinh ra sống được từ 24 giờ trở lên rồi mới chết thì cha mẹ
phải có nghĩa vụ đi đăng ký khai tử.
2. Các loại giấy tờ phải xuất trình:
2.1. Bản chính giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, Giấy chứng nhận nhân khẩu
tập thể hoặc Giấy đăng ký tạm trú có thời hạn của người chết.
2.2. Bản chính chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đi khai tử.
Trả lời:
Tôi muốn hoạt động kinh doanh dịch vụ Karaoke trên Để được cấp Giấy phép kinh doanh Karaoke thì cơ sở phải có Giấy chứng nhận đăng
địa bàn huyện Đức Cơ, vậy tôi muốn hỏi về thủ tục ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh
cấp giấy phép kinh doanh Karaoke cụ thể là như thế dịch vụ Karaoke và thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh Karaoke cụ thể như
nào?
sau:
* Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân gửi đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke tới Bộ phận
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Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Đức Cơ.
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân
dân huyện Đức Cơ có trách nhiệm cấp giấy phép kinh doanh; trường hợp không cấp
giấy phép phải lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
* Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
huyện Đức Cơ.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke (Mẫu 3 ban hành kèm theo Thông
tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2012);
(2) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:
Nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu (trường
hợp nộp hồ sơ trực tiếp); nộp bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua bưu
điện).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.
* Phí, lệ phí: Trên địa bàn huyện Đức Cơ:
+ Từ 01 đến 05 phòng, mức thu phí là 3.000.000 đồng/giấy;
+ Từ 06 phòng trở lên, mức thu phí là 6.000.000 đồng/giấy.
Đối với trường hợp các cơ sở đã được cấp phép kinh doanh karaoke đề nghị tăng
thêm phòng, mức thu là 1.000.000 đồng/phòng.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke (Mẫu 3 Phụ lục ban hành kèm theo
Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2012).
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
(1) Phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình
phụ, đảm bảo điều kiện về phòng, chống cháy nổ.
(2) Không được đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó
với hoạt động kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Khi hoạt động kinh doanh karaoke, chủ cơ sở kinh doanh phải tuân thủ theo các quy
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định sau đây:
(1) Chỉ được sử dụng bài hát đã được phép phổ biến; băng, đĩa đã dán nhãn kiểm soát
theo quy định;
(2) Mỗi phòng karaoke chỉ được sử dụng một nhân viên phục vụ từ 18 tuổi trở lên;
nếu nhân viên phục vụ là người làm thuê thì phải có hợp đồng lao động và được quản
lý theo quy định của pháp luật về hợp đồng lao động;
(3) Không được hoạt động sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng, trừ trường hợp phòng
karaoke trong các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 4 sao trở lên hoặc hạng cao
cấp được hoạt động sau 12 giờ đêm nhưng không quá 2 giờ sáng.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành
Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng. Có hiệu lực từ
ngày 01/01/2010.
- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTT ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hoá, Thể
thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn
hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số
103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ. Có hiệu lực từ ngày
01/01/2010.
- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có
liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 25/7/2011.
- Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2009/TTBVHTTDL, Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định số 55/1999/QĐBVHTT. Có hiệu lực từ ngày 15/6/2012.
- Thông tư số 212/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính ngày
10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp giấy phép
kinh doanh karaoke, vũ trường. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.
- Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa
đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà
nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng
10 năm 2018.
- Nghị định số 11/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có
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Có bao nhiêu thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền
giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai? Thời hạn giải
quyết, phí và lệ phí, yêu cầu hoặc điều kiện và căn
cứ pháp lý để thực hiện?

quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng,
chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch có
hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2019.
Trả lời:
Có 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các
huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai, gồm có: Thủ tục đăng ký tổ chức
lễ hội và thông báo tổ chức lễ hội.
* Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội: Có thời hạn giải quyết là 20 ngày làm việc kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không có thu phí và lệ phí.
- Yêu cầu hoặc điều kiện: Lễ hội phải đăng ký với Ủy ban nhân dân huyện trước khi
tổ chức gồm:
+ Lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp huyện được tổ chức lần
đầu hoặc khôi phục sau thời gian gián đoạn 02 năm trở lên.
+ Lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề có nhiều xã thuộc huyện
tham gia tổ chức (sau đây gọi là lễ hội cấp huyện) được tổ chức lần đầu hoặc khôi
phục sau thời gian gián đoạn từ 02 năm trở lên.
+ Lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp xã được tổ chức lần đầu
hoặc khôi phục sau thời gian gián đoạn 02 năm trở lên.
+ Lễ hội truyền thống cấp huyện, cấp xã được tổ chức hàng năm nhưng có thay đổi về
cách thức tổ chức, nội dung, địa điểm so với truyền thống.
- Căn cứ pháp lý để thực hiện gồm có:
+ Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý
và tổ chức lễ hội.
+ Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
về việc công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực lễ hội thuộc
thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn
tỉnh Gia Lai.
* Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội: Có thời hạn giải quyết là 15 ngày kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không có thu phí và lệ phí.
- Yêu cầu hoặc điều kiện: Không.
Căn cứ pháp lý để thực hiện gồm có:
+ Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý
và tổ chức lễ hội.
+ Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
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Có bao nhiêu thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền
giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện về lĩnh
vực In, Xuất bản và phát hành, lĩnh vực Phát thanh,
Truyền hình – Thông tin điện tử và những căn cứ
pháp lý để thực hiện các thủ tục hành chính trên?

Ngày 12 tháng 4 năm 2018 tôi có gửi đơn khiếu nại
đến UBND xã nhưng đến nay chưa được giải quyết.
Mong quý cơ quan cho tôi biết thời hạn thụ lý giải
quyết đơn khiếu nại của tôi bao nhiêu ngày?

Năm 2018 tôi đã nhận được quyết định giải quyết
khiếu nại lần đầu của UBND huyện, nhưng trong quá
trình giải quyết tôi không đồng ý với kết quả giải
quyết của UBND huyện thì sau bao lâu tôi có thể nộp
đơn khiếu nại lên cơ quan cấp trên?

về việc công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực lễ hội thuộc
thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn
tỉnh Gia Lai.
Trả lời:
* Lĩnh vực In, Xuất bản và phát hành:
Có 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân
cấp huyện về lĩnh vực In, Xuất bản và phát hành, cụ thể:
+ Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy;
+Thay đổi thông tin Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy.
Các căn cứ pháp lý để thực hiện:
+ Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ Quy định về hoạt
động in;
+ Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số
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thực hiện:
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không quá 45 ngày.
+ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp,
sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng quy định điều kiện kinh doanh 132
đại lý
Internet;
+ Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
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Các quý cơ quan cho tôi hỏi: pháp luật quy định như
thế nào về trình tự, thủ tục kê khai, tiếp nhận Bản kê
khai tài sản, thu nhập?

Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại huyện Đức
Cơ, tỉnh Gia Lai. Trong quá trình đọc báo, theo dõi
tin tức, tôi được biết hằng năm cán bộ, công chức
phải tiến hành hoạt động kê khai tài sản, thu nhập.
Cho tôi hỏi, hiện nay, bản kê khai tài sản, thu nhập

Trường hợp khiếu nại lần hai thì người khiếu nại phải gửi đơn kèm theo quyết định
giải quyết khiếu nại lần đầu và các tài liệu có liên quan cho người có thẩm quyền giải
quyết khiếu nại lần hai.
- Theo quy định tại Điều 37 của Luật Khiếu nại thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần
hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải
quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.
Ở vùng sâu, vùng xa, vùng đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá
60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại
có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý.
Trả lời: Theo Điều 9 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục kê
khai, tiếp nhận Bản kê khai tài sản, thu nhập như sau:
1. Hàng năm, chậm nhất là ngày 30 tháng 11, đơn vị, bộ phận phụ trách công tác tổ
chức, cán bộ lập danh sách Người có nghĩa vụ kê khai trình người đứng đầu cơ quan,
tổ chức, đơn vị phê duyệt; gửi mẫu Bản kê khai, hướng dẫn và yêu cầu Người có
nghĩa vụ kê khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập.
2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được mẫu Bản kê khai, việc kê
khai phải được hoàn thành và nộp về cho đơn vị, bộ phận phụ trách công tác tổ chức,
cán bộ.
3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Bản kê khai, đơn vị, bộ
phận phụ trách công tác tổ chức cán bộ kiểm tra tính đầy đủ các nội dung phải kê
khai; trường hợp Bản kê khai chưa đúng quy định (theo mẫu) thì yêu cầu kê khai lại,
thời hạn kê khai lại là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Đơn vị, bộ
phận phụ trách công tác tổ chức cán bộ lưu bản chính hoặc bản sao theo thẩm quyền,
gửi 01 bản sao đến cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi sẽ công khai Bản kê khai để thực hiện
việc công khai theo quy định.
4. Việc kê khai tài sản, thu nhập phải hoàn thành chậm nhất là ngày 31 tháng 12 hằng
năm.
Trên đây là nội dung hỗ trợ đối với thắc mắc của bạn về trình tự, thủ tục kê khai, tiếp
nhận Bản kê khai tài sản, thu nhập.
Trả lời:
Ngày 31/10/2013, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 08/2013/TTTTCP hướng dẫn thi hành quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. Theo đó, việc
khai thác, sử dụng bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức là một trong
những nội dung trọng tâm và được quy định tại Điều 6 Thông tư 08/2013/TT-TTCP.
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của cán bộ, công chức được khai thác, sử dụng ra Cụ thể như sau:
sao? Vấn đề này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? 1. Bản kê khai được sử dụng trong các trường hợp sau:
Xin cảm ơn!
a) Phục vụ cho việc bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, cách chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ
luật đối với Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập;
b) Phục vụ cho hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền trong việc công
khai, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, xác minh, kết luận, xử lý về hành vi
tham nhũng;
c) Phục vụ yêu cầu khác liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ.
2. Trình tự, thủ tục khai thác, sử dụng Bản kê khai đã lưu cùng hồ sơ cán bộ, công
chức, viên chức:
a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý Người có nghĩa vụ kê khai chủ
động khai thác, sử dụng Bản kê khai phục vụ công tác quản lý cán bộ và phòng,
chống tham nhũng; việc khai thác, sử dụng Bản kê khai phải được người đứng đầu cơ
quan, tổ chức, đơn vị giao nhiệm vụ bằng văn bản;
b) Cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có nhu cầu khai thác, sử dụng Bản kê khai phải có
yêu cầu bằng văn bản ghi rõ mục đích của việc khai thác, sử dụng; người thực hiện
việc khai thác, sử dụng phải có giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý Bản kê khai có thể từ chối yêu cầu khai thác, sử
dụng nếu yêu cầu không phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều này.
3. Việc khai thác, sử dụng Bản kê khai được tiến hành tại cơ quan, tổ chức, đơn vị
quản lý Bản kê khai; nếu cần thiết phải khai thác, sử dụng tại nơi khác thì phải được
sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý Bản kê khai.
Trên đây là nội dung hỗ trợ đối với thắc mắc của bạn về việc khai thác, sử dụng bản
kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức. Để nắm rõ hơn vấn đề này, bạn vui
lòng tham khảo thêm quy định cụ thể tại Thông tư 08/2013/TT-TTCP.
Trả lời:
1. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013, các trường hợp chuyển mục
Trường hợp nào khi chuyển mục đích sử dụng đất đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:
phải xin phép? Trình tự thủ tục thực hiện như thế - Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy
sản, đất làm muối.
nào?
- Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất
làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm.
- Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào
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Hiện nay, tôi có nhu cầu chuyển đích sử dụng đất từ
đất trồng cây lâu năm sang đất ở, tôi đồng ý không
nợ tiền sử dụng đất; như vậy tôi có bị hạn chế diện
tích được chuyển mục đích sang đất ở như hạn mức
được Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng
đất hay không? cấp nào có thẩm quyền quyết định
việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất?

mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp.
- Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.
- Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất
sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê
đất.
- Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.
- Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất ở sử dụng vào mục đích công cộng
có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất
thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ,
đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.
2. Trình tự thực hiện: Việc chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân được thực hiện theo quy định
sau:
- Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ gồm:
+ Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu);
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất;
- Nơi nộp hồ sơ: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện;
- Thời gian giải quyết: Không quá 15 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài
chính của người sử dụng đất); đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa,
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thời gian giải quyết không quá 25 ngày.
Trả lời:
a) Quy định pháp luật hiện hành về căn cứ pháp lý và hạn mức chuyển mục đích sử
dụng đất, như sau:
- Điều 52 Luật đất đai năm 2013 quy định: Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép
chuyển mục đích sử dụng đất gồm:
+ Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm
quyền phê duyệt.
+ Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất,
chuyển mục đích sử dụng đất.
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- Đồng thời, theo quy định pháp luật hiện hành thì Nhà nước chỉ quy định hạn mức
giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; không quy định hạn mức chuyển mục đích sử
dụng đất. Do vậy, việc chuyển đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở
không bị hạn chế về hạn mức.
b) Cấp có thẩm quyền quyết định việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:
Điểm a Khoản 2 Điều 59 Luật đất đai năm 2013 quy định: Ủy ban nhân dân cấp
huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối
với hộ gia đình cá nhân. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuê đất, xin phép chuyển
mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với
diện tích từ 0,5 ha trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của UBND cấp tỉnh trước
khi quyết định.
Trả lời:
Người sử dụng đất liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc
cấp huyện nơi có đất để nộp hồ sơ gồm:
+ Đơn trình báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cá nhân sử dụng đất tự
viết);
+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK. Mẫu đơn này do Bộ
Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải làm
phận tiếp nhận và trả kết quả cung cấp và hướng dẫn;
thủ tục như thế nào?
+ Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc (không tính thời gian 30 ngày, kể từ ngày
UBND cấp xã niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận);
+ Phí và lệ phí: Thu theo biểu mức của Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND và Nghị
quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai.
Hết thời gian giải quyết, chủ sử dụng đất xuất trình giấy biên nhận và nhận kết quả tại
nơi đã nộp hồ sơ (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc cấp
huyện).
Trả lời:
Chủ sử dụng đất (Bên chuyển quyền) hoặc bên nhận chuyển quyền sử dụng đất liên
Tôi muốn nhận chuyển nhượng 01 thửa đất thì cách hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc cấp huyện nơi có đất để
thức thực hiện như thế nào?
nộp hồ sơ. Thành phần hồ sơ gồm:
+ Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật (Mẫu hợp
đồng chuyển nhượng QSDĐ do nơi công chứng hoặc chứng thực cung cấp và hướng
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dẫn);
+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (mẫu số 09/ĐK);
+ Các mẫu tờ khai: Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; tờ khai thuế thu nhập
cá nhân; tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất;
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản gốc).
+ Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;
+ Nghĩa vụ tài chính gồm: Lệ phí trước bạ nhà, đất; Thuế thu nhập cá nhân đối với cá
nhân chuyển nhượng bất động sản.
+ Phí và lệ phí: Thu theo biểu mức của Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND và Nghị
quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai.
Hết thời gian giải quyết, chủ sử dụng đất xuất trình giấy biên nhận và nhận kết quả tại
nơi đã nộp hồ sơ (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc cấp
huyện).
Trả lời:
Chủ sử dụng đất liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc cấp
huyện nơi có đất để nộp hồ sơ. Thành phần hồ sơ gồm:
+ Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mẫu 04/ĐK);
+ Các mẫu tờ khai: Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; tờ khai lệ phí trước bạ
nhà, đất; tờ khai tiền sử dụng đất; tờ khai thuế thu nhập cá nhân. (nếu có);
+ Thời gian giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
(không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính
Muốn kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền
thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử
sử dụng đất thì thực hiện như thế nào?
dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi
phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định);
+ Nghĩa vụ tài chính gồm: Lệ phí trước bạ nhà, đất; Thuế thu nhập cá nhân đối với cá
nhân chuyển nhượng bất động sản; tiền sử dụng đất (nếu có).
+ Phí và lệ phí: Thu theo biểu mức của Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND và Nghị
quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai.
Hết thời gian giải quyết, chủ sử dụng đất xuất trình giấy biên nhận và nhận kết quả tại
nơi đã nộp hồ sơ (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc cấp
huyện).
Tôi muốn xác nhận sơ yếu lý lịch cho con tôi để cháu Trả lời: Theo quy định của Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 6/02/2015 của Bộ Tư
làm hồ sơ học đại học thì cần mang những giấy tờ gì? pháp về "cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
và chứng thực hợp đồng, giao dịch" thì người khai sơ yếu lý lịch phải trực tiếp thực
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Thế nào là dịch vụ công mức độ 3, 4?

UBND xã được chứng thực loại giấy tờ nào?

Theo thông tin tôi được biết thì Văn phòng chính phủ
vừa mới ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện cơ
chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ
tục hành chính. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định
này thì việc công bố danh mục thủ tục hành chính
thực hiện tại Bộ phận Một cửa được quy định như thế
nào?

hiện thủ tục và xuất trình chứng minh thư, hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân còn
giá trị sử dụng. Người đề nghị chứng thực có quyền yêu cầu chứng thực tại bất kỳ cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền nào thuận tiện nhất. Như vậy cháu cần mang chứng
minh thư, hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân và trực tiếp tới bất kỳ xã, phường thị
trấn hoặc tổ chức hành nghề công chứng phù hợp để được chứng thực.
Trả lời: Dịch vụ công mức độ 3 cho phép công dân đăng ký thủ tục qua mạng, nếu đủ
điều kiện sẽ được tiếp nhận và giải quyết. Công dân sẽ mang bản chính giấy tờ, văn
bản tới bộ phận Một cửa để đối chiếu kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ khi tới nhận kết
quả. Với dịch vụ công mức độ 4 công dân sẽ được nhận kết quả tại nhà thông qua
Bưu điện.
Trả lời: Theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP, UBND xã, phường, thị
trấn (gọi chung là UBND cấp xã) có thẩm quyền chứng thực các loại giấy tờ sau:
- Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền
của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận;
- Chứng thực chữ ký trừ chứng thực chữ ký người dịch;
- Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản;
- Hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất như:
Chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử
dụng đất…
- Chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà ở;
- Chứng thực di chúc;
- Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản;
- Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản
là: Hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc thực hiện quyền của người sử dụng đất;
Hợp đồng, giao dịch về nhà ở; Di chúc.
Trả lời: Tại Điều 3 Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn Nghị định 61/2018/NĐCP, có hiệu lực ngày 06/01/2019, Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại
Bộ phận Một cửa như sau:
- Việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa đối với
các thủ tục hành chính phải được công bố trong Quyết định công bố thủ tục hành
chính, Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính và công khai theo quy định
pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính.
- Các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh rà soát, gửi Văn phòng bộ, cơ quan ngang bộ, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp
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Tôi thấy hiện nay nhiều địa phương áp dụng giải
quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một
cửa liên thông. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định
hiện nay thì việc phương thức chấm điểm để đánh giá
việc giải quyết thủ tục hành chính được quy định như
thế nào?

tỉnh tổng hợp, trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh quyết định danh mục các thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận tại
Bộ phận Một cửa các cấp, trừ thủ tục hành chính thuộc các trường hợp quy định tại
khoản 5 Điều 14 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.
- Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận
Một cửa được thể hiện trong Quyết định công bố thủ tục hành chính, Quyết định công
bố danh mục thủ tục hành chính theo quy định tại Chương II Thông tư số
02/2017/TT-VPCP ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn
về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (sau đây gọi là Thông tư số 02/2017/TTVPCP). Nội dung phải thể hiện rõ ràng, cụ thể về trình tự thực hiện, cơ quan, đơn vị
tiếp nhận và trả kết quả trong Quyết định công bố thủ tục hành chính, về cơ quan, đơn
vị tiếp nhận và trả kết quả trong cột địa điểm thực hiện của Quyết định công bố danh
mục thủ tục hành chính.
Trường hợp thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến
hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày
19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (sau đây gọi là Quyết
định số 45/2016/QĐ-TTg), bổ sung cột cách thức thực hiện trong danh mục thủ tục
hành chính tại Quyết định công bố thủ tục hành chính để thể hiện rõ ràng, cụ thể các
nội dung liên quan trong cách thức thực hiện.
Trả lời: Tại Điều 14 Thông tư 01/2018/TT-VPCP, có hiệu lực ngày 06/01/2019 quy
định Phương thức chấm điểm để đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ
chế một cửa, một cửa liên thông như sau:
- Việc chấm điểm các tiêu chí quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6 và 7 Điều 13 Thông
tư này được thực hiện đối với từng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.
- Việc chấm điểm các tiêu chí quy định tại các khoản 5, 6, 8 và 9 Điều 13 Thông tư
này được thực hiện đối với Bộ phận Một cửa và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có thẩm
quyền giải quyết thủ tục hành chính.
- Phương thức thu nhận thông tin đánh giá
+ Các tiêu chí theo quy định tại các khoản 1, 3, 4, 7 Điều 13 Thông tư này được thực
hiện bằng Phiếu đánh giá, thiết bị đánh giá điện tử; chức năng đánh giá trực tuyến của
Hệ thống thông tin một cửa điện tử.
+ Tiêu chí theo quy định tại các khoản 2, 6, 8, 9 Điều 13 Thông tư này được thực hiện
thông qua chức năng đánh giá trực tuyến của Hệ thống thông tin một cửa điện tử.
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+ Ngoài các phương thức quy định tại các điểm a, b khoản 3 Điều này, các tiêu chí
quy định tại Điều 13 Thông tư này được thu thập thông tin để đánh giá thông qua
kiểm tra thực tế, các báo cáo, quyết định phê duyệt liên quan đến việc tổ chức thực
hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
Trả lời:
Đề nghị cho biết tổ chức cá nhân nào phải nộp lệ phí Điều 3 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP quy định : Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc
trước bạ?
đối tượng chịu lệ phí trước bạ phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu,
quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp thuộc diện
miễn lệ phí trước bạ.
Trả lời:
Hồ sơ hưởng chế độ thương binh quy định tại Điều 29 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP
Hồ sơ chế độ thương binh gồm những văn bản, giấy như sau:
tờ gì?
- Giấy chứng nhận bị thương.
- Biên bản giám định thương tật của Hội đồng giám định y khoa.
- Quyết định cấp Giấy chứng nhận thương binh, Giấy chứng nhận người hưởng chính
sách như thương binh và trợ cấp, phụ cấp thương tật.
Trả lời: Khi chuyển nhượng (mua bán) nhà đất thì người bán có nghĩa vụ nộp thuế
thu nhập cá nhân bằng 2% giá trị chuyển nhượng. Tuy nhiên, có 02 trường hợp được
Trường hợp nào được miễn thuế khi mua bán nhà,
miễn thuế khi mua bán nhà đất, gồm:
đất?
- Mua bán giữa người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng
- Người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, một thửa đất

Người sử dụng đất phải nộp những khoản tiền gì?

Trả lời: Trong quá trình sử dụng đất người sử dụng đất có thể phải nộp các khoản
tiền cho Nhà nước khi chuyển quyền (mua bán, tặng cho..), do nghĩa vụ hoặc do vi
phạm.
Theo khoản 1 Điều 107 Luật Đất đai 2013 trong quá trình sử dụng đất thì người sử
dụng đất có thể phải nộp các khoản tiền sau:
1 - Tiền sử dụng đất;
2 - Tiền thuê đất;
3 - Thuế sử dụng đất;
4 - Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất;
5 - Tiền thu từ việc xử phạt vi phạm pháp luật về đất đai;
6 - Tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
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7 - Phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.
Trả lời: Thời hạn sử dụng đất là khoảng thời thời gian mà trong đó người sử dụng đất
được thực hiện quyền sử dụng của mình.
Theo Điều 125, 126 Luật Đất đai 2013 thời hạn sử dụng đất gồm 02 loại:
- Loại 1: Sử dụng đất ổn định lâu dài (không giới hạn thời gian)
Theo Luật Đất đai 2013, có các loại thời hạn sử dụng
- Loại 2: Đất có thời hạn sử dụng
đất nào?
- Bên cạnh đó, còn quy định rõ thời hạn sử dụng đất trong trường hợp chuyển mục
đích sử dụng và chuyển quyền sử dụng đất như: chuyển nhượng (mua bán), tặng cho,
chuyển đổi…
- Khi hết thời hạn sử dụng đất, nếu không được gia hạn hoặc không muốn gia hạn
hoặc không thuê thì sẽ bị thu hồi.
Trả lời: Chứng thực bản sao từ bản chính là việc chứng thực chữ ký trong giấy tờ,
văn bản của bản sao là đúng với bản chính. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào
cũng được chứng thực bản sao từ bản chính.
6 loại giấy tờ không được chứng thực bản sao
Theo Điều 22 Nghị định 23/2015/NĐ-CP, các loại giấy tờ, văn bản sau đây không
được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao:
- Bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ;
- Bản chính bị hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung;
- Bản chính đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không đóng dấu
mật nhưng ghi rõ không được sao chụp;
loại giấy tờ nào không được chứng thực bản sao từ - Bản chính có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến
bản chính
tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt
Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền
công dân;
- Bản chính do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc
chứng nhận chưa được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định.
Ngoại trừ một số trường hợp không cần hợp pháp hóa lãnh sự:
+ Giấy tờ tùy thân do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp cho cá
nhân như: Hộ chiếu, thẻ căn cước hoặc các giấy tờ khác như thẻ thường trú, thẻ cư
trú, giấy phép lái xe, bằng tốt nghiệp, chứng chỉ và bảng điểm kèm theo bằng tốt
nghiệp, chứng chỉ;
+ Chứng thực chữ ký người dịch trên bản dịch các giấy tờ nêu trên cũng không phải
hợp pháp hóa lãnh sự.
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- Giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập nhưng không có xác nhận và đóng dấu của cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền.
Theo khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định: Giấy chứng nhận quyền sử đụng
đất (QSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý
để Nhà nước xác nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp
Sổ đỏ là gì?
pháp của người có QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền
với đất.
Như vậy, Sổ đỏ là từ mà người dân thường sử dụng để gọi giấy tờ QSDĐ, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất căn cứ vào màu sắc của giấy chứng nhận.
Trả lời:
Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ
(sau đây gọi tắt là Nghị định số 140/2016/NĐ-CP) có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.
Theo đó, các đối tượng sau đây phải chịu lệ phí trước bạ :
1. Nhà, đất.
2. Súng săn, súng dùng để tập luyện, thi đấu thể thao.
3. Tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy.
4. Thuyền, kể cả du thuyền.
Đối tượng nào phải chịu lệ phí trước bạ?
5. Tàu bay.
6. Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, các loại xe tương tự phải đăng
ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (sau đây gọi chung là xe
máy).
7. Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại
xe
tương tự phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm
quyền
cấp.
8. Vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của tài sản được thay thế mà phải đăng ký
với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Căn cứ tính lệ phí trước bạ được pháp luật quy định Trả lời:
như thế nào?
Điều 5 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP quy định: Căn cứ tính lệ phí trước bạ là giá
tính lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%).
Chị H nghe nói giá tính lệ phí trước bạ được pháp Trả lời:
luật quy định là giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban Đây là quy định tại Nghị định số 45/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ, nay đã được
hành, như vậy có đúng không ?
thay thế bởi Nghị định số 140/2016/NĐ-CP. Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số
140/2016/NĐ-CP thì giá tính lệ phí trước bạ được chia thành giá tính lệ phí trước bạ
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Tôi mới mua mảnh đất, diện tích 60m2, giá 17
triệu/m2, giá đất ở đây cao hơn so với mức giá Ủy
ban tỉnh ban hành 2 triệu/m2. Vậy tôi phải đóng lệ
phí trước bạ theo giá Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
hay giá hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất ?

Đề nghị cho biết quy định pháp luật về giá tính lệ phí
trước bạ đối với tài sản khác ?

đối với nhà, đất và giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản khác. Như vậy, quy định về
giá tính lệ phí trước bạ đã được cụ thể, chi tiết hơn so với trước đây.
Trả lời:
Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP quy định, giá tính lệ phí trước bạ đối
với nhà, đất như sau :
- Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai
tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.
- Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê
khai lệ phí trước bạ.
Riêng:
* Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang thuê
theo quy định của pháp luật về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê
là giá bán thực tế ghi trên hoá đơn bán nhà theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương.
* Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà mua theo phương thức đấu giá theo quy định
của pháp luật về đấu thầu, đấu giá là giá trúng đấu giá thực tế ghi trên hoá đơn bán
hàng.
- Trường hợp giá nhà, đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán
nhà cao hơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành
thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là giá tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng
đất, hợp đồng mua bán nhà.
Như vậy, với trường hợp của bạn, giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá tại hợp
đồng chuyển quyền sử dụng đất.
Trả lời:
Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP quy định giá tính lệ phí trước bạ đối
với tài sản khác như sau :
- Giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản khác là giá chuyển nhượng tài sản thực tế
trên thị trường.
Giá chuyển nhượng tài sản thực tế trên thị trường được căn cứ vào hóa đơn bán hàng
hợp pháp; giá thành sản phẩm (đối với tài sản tự sản xuất, chế tạo để tiêu dùng); trị
giá tính thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về hải quan, cộng (+) thuế nhập
khẩu, cộng (+) thuế tiêu thụ đặc biệt, cộng (+) thuế giá trị giá tăng (nếu có) (đối với
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Gia đình anh H mua mảnh đất với giá 600 triệu. Vậy
anh H phải nộp lệ phí trước bạ với mức phí bao
nhiêu ?
Có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở huyện
Chư Pưh được không và bao gồm những thủ tục nào?
Tôi sinh năm 1979 tại xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê,
tỉnh Gia Lai, đăng ký khai sinh tại xã Nhơn Hòa (nay
là xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai). Do sơ
suất nên giấy khai sinh bản chính của tôi bị thất lạc.

tài sản nhập khẩu).
Riêng đối với tài sản đã qua sử dụng (trừ tài sản đã qua sử dụng nhập khẩu) thì giá
tính lệ phí trước bạ được xác định căn cứ vào thời gian đã sử dụng và giá trị còn lại
của tài sản.
- Bộ Tài chính ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ theo quy định tại điểm a khoản
này để làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với tài sản quy định tại khoản 6, khoản 7
Điều 2 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP và vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của
các tài sản đó.
Trường hợp giá chuyển nhượng tài sản thực tế trên thị trường thấp hơn giá tính lệ phí
trước bạ do Bộ Tài chính ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ là giá do Bộ Tài chính
ban hành.
Trường hợp phát sinh tài sản mà tại thời điểm nộp tờ khai lệ phí trước bạ chưa có
trong Bảng giá tính lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành thì Cơ quan Thuế áp
dụng giá tính lệ phí trước bạ theo quy định tại điểm a khoản này để làm căn cứ tính lệ
phí trước bạ.
Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ thời điểm tài sản được đăng ký trước bạ, Cơ
quan Thuế báo cáo Bộ Tài chính để ban hành giá tính lệ phí trước bạ bổ sung.
Trường hợp giá chuyển nhượng tài sản thực tế trên thị trường có biến động tăng hoặc
giảm 20% trở lên so với giá tính lệ phí trước bạ tại Bảng giá tính lệ phí trước bạ thì
Bộ Tài chính ban hành giá tính lệ phí trước bạ bổ sung đảm bảo giá tính lệ phí trước
bạ sát với giá chuyển nhượng tài sản thực tế trên thị trường.
Trả lời:
Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ theo
tỷ lệ % của nhà, đất mức thu là 0,5%. Như vậy, anh H phải nộp lệ phí trước bạ 0,5%
của mảnh đất giá 600 triệu, tức là phải nộp 3 triệu đồng.
Thực hiện chỉ đạo của tỉnh Gia Lai, từ tháng 7/2018 huyện Chư Pưh đã từng
bước triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong điều hành nói chung và cải cách
thủ tục hành chính nói riêng. Hiện nay có tám nhóm thủ tục hành chính có thể thực
hiện trực tuyến là Tư pháp, Nội vụ, Đăng ký kinh doanh, Công thương, Lao động –
TBXH, Giáo dục và Đào tạo, Đất đai.
Đáp: Hiện sổ hộ tịch trên địa bàn xã từ trước năm 2002 đã được chuyển về
phòng Tư pháp huyện Chư Pưh để thống nhất quản lý. Công dân có thể tới trực tiếp
bộ phận Một cửa huyện Chư Pưh để thực hiện thủ tục cấp trích lục bản sao hoặc truy
cập website https://dvc.gialai.gov.vn/ , điền đầy đủ thông tin và làm theo hướng dẫn
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Nay do nhu cầu công việc nên tôi cần giấy khai sinh để đăng ký trực tuyến.
bản sao. Vậy tôi phải làm gì để được cấp bản sao?
Đáp: Thực hiện chủ trương cải cách hành chính của huyện Chư Pưh, để phục
vụ công dân tốt hơn và hướng tới nền hành chính minh bạch, phục vụ, UBND xã, thị
trấn triển khai việc trả kết quả tại nhà cho công dân trên địa bàn tại 03 thủ tục hành
Tôi được biết gần đây xã có chủ trương trả kết quả
chính: Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký khai sinh và đăng ký khai tử.
giải quyết thủ tục hành chính tại nhà. Vậy xin cho
Ngoài ra phường còn thành lập đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ thực hiện dịch vụ
biết cụ thể thủ tục nào?
công. Tình nguyện viên là cán bộ công chức xã, thị trấn, đoàn viên thanh niên có
nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục hành chính và trả kết quả tại nhà cho công dân.
Đây là nỗ lực rất lớn của tập thể UBND xã, thị trấn nhằm nâng cao chất lượng và tạo
bước đột phá trong cải cách hành chính nói chung.
Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP quy định các trường hợp được miễn lệ
phí trước bạ (có 31 trường hợp), trong đó có quy Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà
Ông nội tôi trước khi qua đời có ghi di chúc để lại tặng giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi;
cho tôi 50m2 đất cạnh nhà ông bà. Vậy tôi có phải cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu
nộp lệ phí trước bạ đối với mảnh đất này hay không? nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan
nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất thì được miễn lệ phí trước bạ. Như vậy bạn không
phải nộp lệ phí trước bạ khi nhận mảnh đất được thừa kế.
Theo quy định tại Điều 88 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì con sinh ra
Chị A chung sống với anh T nhưng không đăng ký trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con chung của vợ chồng
kết hôn. Do mâu thuẫn nên T bỏ di và không biết được xác định là cha, mẹ của con.
rằng A có thai với T. Sau khi sinh được một bé gái,
Do đó, nếu anh T muốn nhận con thì anh chị có thể đề nghị cơ quan có thẩm
chị A làm thủ tục khai sinh cho con, chị cho đứa bé quyền ghi bổ sung tên người cha vào giấy khai sinh của cháu. Tuy nhiên, trước khi
mang họ mẹ và trong giấy khai sinh của cháu không ghi bổ sung tên cha vào giấy khai sinh của con, anh T cần phải làm thủ tục đăng ký
có tên người cha. Gần đây, T biết chị A sinh con, qua việc nhận cha cho con.
tìm hiểu biết đó là con mình nên T đã quay lại xin
Tại Điều 19 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện
nhận con, hàn gắn mối quan hệ trước đây. Chị A pháp thi hành Luật Hộ tịch quy định về đăng ký nhận cha, mẹ, con như sau:
đồng ý cho anh T nhận con gái. Tuy nhiên, chị A băn
- UBND xã ở khu vực biên giới thực hiện đăng ký việc nhận cha, mẹ, con của
khoăn không biết chị có thể bổ sung tên T là cha vào công dân Việt Nam thường trú tại địa bàn xã đó với công dân của nước láng giềng
giấy khai sinh của đưa bé không? Cơ quan nào có thường trú tại đơn vị hành chính tương đương cấp xã của Việt Nam, tiếp giáp với xã ở
thẩm quyền giải quyết việc này?
khu vực biên giới của Việt Nam nơi công dân Việt Nam thường trú.
- Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con xuất trình bản chính một trong các
giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có
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Trước đây, khi đăng ký khai sinh, anh T đặt tên cho
con là Phạm Nguyệt Lan. Khi con được 6 tháng tuổi,
vợ chồng anh T cho con về quê nội thăm ông bà, họ
hàng. Tuy nhiên, khi nghe tên đầy đủ của cháu, thì
thấy trùng tên của bà cô tổ trong họ nên ông nội cháu
yêu cầu phải đổi tên cho cháu, tránh phạm húy tới
các bậc tiền bối. Trong trường hợp này, vợ chồng anh
T có thể thay đổi tên cho con được không?

dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng (sau
đây gọi là giấy tờ tùy thân) để chứng minh về nhân thân và trực tiếp nộp hồ sơ tại
UBND xã; hồ sơ đăng ký nhận cha, mẹ, con gồm các giấy tờ sau đây:
+ Tờ khai nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định;
+ Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ cha – con hoặc quan hệ mẹ – con;
+ Bản sao giấy tờ chứng minh nhân thân, chứng minh nơi thường trú ở khu vực
biên giới của công dân nước láng giềng.
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức
tư pháp-hộ tịch kiểm tra hồ sơ, niêm yết việc nhận cha, mẹ, con tại trụ sở Ủy ban nhân
dân và báo cáo Chủ tịch UBND xã quyết định. Trường hợp phải xác minh thì thời hạn
giải quyết không quá 12 ngày làm việc.
- Nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, công chức tư
pháp - hộ tịch ghi nội dung vào Sổ hộ tịch, cùng người có yêu cầu ký, ghi rõ họ tên
vào Sổ hộ tịch; Chủ tịch UBND xã ký cấp cho mỗi bên 01 bản chính trích lục hộ tịch.
Khi đăng ký việc nhận cha, mẹ, con, các bên cha, mẹ, con phải có mặt. Chủ tịch
UBND cấp xã ký và cấp cho mỗi bên một bản chính Quyết định công nhận việc nhận
cha, mẹ, con. Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh cho người con sẽ căn
cứ Quyết định này để ghi bổ sung phần khai về cha, mẹ trong Sổ đăng ký khai sinh và
bản chính Giấy khai sinh của người con.
Như vậy, để bổ sung tên anh T trong giấy khai sinh cho con, thì trước tiên anh T,
chị A phải làm thủ tục đăng ký việc nhận cha cho con. Sau khi có quyết định công
nhận việc nhận cha, con, UBND cấp xã, nơi chị A đã đăng ký khai sinh cho con sẽ ghi
bổ sung phần khai về cha trong sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh của
con.
Theo quy định tại Điều 28 BLDS năm 2015 thì cá nhân có quyền yêu cầu cơ
quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:
a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh
hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;
b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc
khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại
tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;
c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho
con;
d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;
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đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố
nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là
công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;
e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới
tính;
g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.
Việc thay đổi tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người
đó.
Việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân
sự được xác lập theo tên cũ.
Căn cứ vào quy định trên của pháp luật, thì với tư cách là cha mẹ đẻ của cháu bé
(hiện cháu dưới 9 tuổi), vợ chồng anh chị có quyền được thay đổi tên cho con.
Theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì các trường hợp
sau không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất:
- Tổ chức, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất để quản lý thuộc các
trường hợp quy định tại Điều 8 của Luật Đất đai.
- Người đang quản lý, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã,
phường, thị trấn.
- Người thuê, thuê lại đất của người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê, thuê lại
đất của nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm
Những trường hợp nào không cấp Giấy chứng nhận công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
- Người nhận khoán đất trong các nông trường, lâm trường, doanh nghiệp
khác gắn liền với đất?
nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng đặc dụng.
- Người đang sử dụng đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
6. Người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định
thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Tổ chức, Ủy ban nhân dân cấp xã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử
dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng gồm đường giao
thông, công trình dẫn nước, dẫn xăng, dầu, khí; đường dây truyền tải điện, truyền dẫn
thông tin; khu vui chơi giải trí ngoài trời; nghĩa trang, nghĩa địa không nhằm mục đích
kinh doanh.
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Theo quy định tại Điều 108 Luật đất đai năm 2013 thì Tính tiền sử dụng đất, tiền
thuê đất được dựa trên những căn cứ sau:
a) Căn cứ tính tiền sử dụng đất:
- Diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận
quyền sử dụng đất;
- Mục đích sử dụng đất;
- Giá đất theo quy định tại Điều 114 của Luật đất đai; trường hợp đấu giá quyền
sử dụng đất thì giá đất là giá trúng đấu giá.
Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được dựa trên
b) Căn cứ tính tiền cho thuê đất:
những căn cứ nào?
- Diện tích đất cho thuê;
- Thời hạn cho thuê đất;
- Đơn giá thuê đất; trường hợp đấu giá quyền thuê đất thì giá đất thuê là đơn giá
trúng đấu giá;
- Hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc cho thuê đất
thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
c) Thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là thời điểm Nhà nước quyết
định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền
sử dụng đất.
Theo quy định tại Điều 103 Luật đất đai năm 2013 thì thẩm quyền cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
bao gồm:
a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt
Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án
Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ủy quyền cho cơ quan tài nguyên và môi trường
khác gắn liền với đất?
cùng cấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất.
b) Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân
cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử
dụng đất ở tại Việt Nam.
c) Đối với những trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận
quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng mà thực
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Nhân dân lên gặp địa chính xã để làm các thủ tục
chuyển nhượng, chuyển mục đích, hợp đồng tặng cho
quyền sử dụng đất. Và địa chính cấp giấy tờ hợp
đồng cho nhân dân. Vậy địa chính có được thu tiền
giấy hợp đồng và các thu tục giấy tờ khác không?
Nếu được thu tiền thì thu theo quy định nào? Và tiền
đóng dấu UBND xã có còn thu thêm không?

Tôi xin hỏi trường hợp công ty A muốn hoán đổi đất
công do UBND thị trấn quản lý có được không?
Trình tự thủ tục thực hiện như thế nào? Tôi xin cám
ơn.

Tôi có lô đất tại đường Tôn Thất Thuyết, thị trấn
Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh do cha tôi đứng tên trong
bìa đỏ, nay cha mẹ tôi đã mất hết nhưng chúng tôi
không biết bìa đỏ ở đâu, có lẽ đã bị thất lạc. Tôi
muốn được cấp lại bìa đỏ. Xin hỏi phải làm những
giấy tờ gì và làm lại bìa đỏ tại đâu?

hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp
đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận
quyền sở hữu công trình xây dựng thì do cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện
theo quy định của Chính phủ.
Theo quy định Người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký
đất đai tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh cấp huyện hoặc UBND cấp xã nơi có
đất; đối với hồ sơ chuyển mục đích thì nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp
huyện nơi có đất
Cán bộ địa chính không được thu tiền cấp giấy tờ hợp đồng. Việc thu tiền công
chứng và tiền đóng dấu hợp đồng thực hiện theo các quy định về công chứng, chứng
thực .
Hiện nay, tại Điều 190 của Luật Đất đai về Điều kiện chuyển đổi quyền sử
dụng đất nông nghiệp "Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà
nước giao đất, do chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho
quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác thì chỉ được chuyển đổi quyền sử dụng đất
nông nghiệp trong cùng xã, phường, thị trấn cho hộ gia đình, cá nhân khác để thuận
lợi cho sản xuất nông nghiệp và không phải nộp thuế thu nhập từ việc chuyển đổi
quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ.". Theo quy định này, Luật Đất đai chỉ cho phép
đối với đối tượng là Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được chuyển đổi
với hộ gia đình, cá nhân khác trong cùng xã, phường, thị trấn.
Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành không có quy định,
hướng dẫn thủ tục hoán đổi đất giữa tổ chức (Công ty) với quỹ đất công do UBND
xã/phường quản lý.
I. Những thủ tục ông (bà) cần phải làm:
1. Lập thủ tục hủy Giấy chứng nhận đã cấp:
- Trước tiên ông(bà) phải khai báo với UBND thị trấn Nhơn Hòa về việc mất
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt GCNQSDĐ). Đồng thời liên hệ với Văn
phòng Đăng ký QSDĐ huyện Chư Pưh sao lục toàn bộ hồ sơ đã cấp GCN cho cha, mẹ
của ông (bà) để lập thủ tục hủy GCN đã cấp.
- UBND thị trấn Nhơn Hòa có trách nhiệm niêm yết thông báo mất
GCNQSDĐ tại trụ sở UBND phường. Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo
mất Giấy chứng nhận tại trụ sở UBND phường; Văn phòng ĐKQSDĐ có trách nhiệm
lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký quyết định hủy Giấy chứng nhận
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đã mất.
2. Thủ tục nhận thừa kế: Tại thời điểm này do bố mẹ ông đều đã mất do đó
việc cấp lại GCN cho cha, mẹ của ông(bà) là không thể thực hiện được. Vì vậy, gia
đình ông (bà) phải liên hệ với UBND thị trấn Nhơn Hòa để được hướng dẫn thủ tục
thừa kế theo quy định của pháp luật.
II. Hồ sơ cần thiết để thực hiện thủ tục nhận thừa kế, bao gồm các loại giấy tờ
sau:
- Văn bản về việc thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất theo quy định;
- Toàn bộ hồ sơ sao lưu giấy chứng nhận đã cấp của người để lại thừa kế;
- Biên bản kết thúc việc niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận của UBND
phường;
- Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận đã mất của cơ quan có thẩm quyền.
Tố cáo là việc công dân theo thủ tục do Luật tố cáo quy định báo cho cơ quan, tổ
chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ
chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền,
lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.
Xuất phát từ khái niệm trên về tố cáo cho thấy việc tố cáo có ảnh hưởng trực tiếp
đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi bị tố cáo.
Do đó, người tố cáo phải chịu trách nhiệm về nội dung tố cáo của mình, nếu cố ý
tố cáo sai sự thật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt
hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Xin cho biết, việc tố cáo có thể ủy quyền cho người
Tại Điều 9 Luật tố cáo quy định việc tố cáo được thực hiện bằng đơn tố cáo hoặc
khác thực hiện không?
tố cáo trực tiếp.
Trường hợp tố cáo được thực hiện bằng đơn thì trong đơn tố cáo phải ghi rõ
ngày, tháng, năm tố cáo; họ, tên, địa chỉ của người tố cáo; nội dung tố cáo. Đơn tố
cáo phải do người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo
bằng đơn thì trong đơn phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của từng người tố cáo, có chữ ký
hoặc điểm chỉ của những người tố cáo; họ, tên người đại diện cho những người tố cáo
để phối hợp khi có yêu cầu của người giải quyết tố cáo.
Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người tiếp nhận hướng dẫn
người tố cáo viết đơn tố cáo hoặc người tiếp nhận ghi lại việc tố cáo bằng văn bản và
yêu cầu người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội
dung tương tự như trong đơn tố cáo. Trường hợp nhiều người đến tố cáo trực tiếp thì
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Trình tự thủ tục chuyển từ đất trồng cây lâu năm
(CLN) sang đất nông nghiệp khác (NKH) gồm những
giấy tờ gì? thời gian thực hiện bao lâu?, nghĩa vụ tài
chính thế nào? Cơ quan thực hiện và cơ sở pháp lý để
thực hiện?

Mẹ chưa đủ tuổi kết hôn có được khai sinh cho con
hay không?

Chậm khai sinh cho con, bị phạt như thế nào?

người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo cử đại diện để trình bày nội dung tố cáo.
Từ các quy định pháp luật nêu trên cho thấy, người tố cáo không được ủy
quyền cho người khác thực hiện quyền tố cáo.
Đáp: Theo quy định tại Điều 57 của Luật Đất đai và Khoản 1 Điều 11
của Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số
43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của
Chính phủ thì trường hợp chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm (CLN) sang đất
nông nghiệp khác (NKH) thuộc trường hợp chuyển mục đích không phải xin phép và
không phải đăng ký biến động với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do vậy, đối với
trường hợp này, người sử dụng đất không phải thực hiện thủ tục hành chính và không
phải thực hiện nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích.
Trả lời: Trong trường hợp người mẹ chưa đủ tuổi kết hôn vẫn có quyền được
đăng ký khai sinh cho con và ghi tên bố mẹ trong giấy khai sinh. Nếu giữa người bố
và người mẹ chưa tồn tại quan hệ hôn nhân hợp pháp theo quy định của Luật Hôn
nhân và gia đình thì đứa trẻ sẽ là con ngoài giá thú.
Nếu người mẹ muốn ghi tên bố trong giấy khai sinh của con phải làm thủ tục
nhận cha con tại cơ quan hộ tịch cấp xã. Nếu thấy việc nhận con là đúng quy định của
pháp luật, Ủy ban nhân dân xã sẽ kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai
sinh.
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con
Điều 25 Luật Hộ tịch 2014 quy định:
Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ khai theo mẫu quy định và
chứng cứ chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch.
Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt.
Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, nếu thấy việc nhận
cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ
hộ tịch, cùng người đăng ký nhận cha, mẹ, con ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch
Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.
Sau khi làm thủ tục nhận cha, mẹ, việc đăng ký khai sinh thực hiện như việc
đăng ký khai sinh thông thường.
Trả lời: Cha mẹ không thực hiện việc đăng ký khai sinh cho con đúng thời hạn
quy định sẽ bị xử phạt hành chính bằng "hình thức cảnh cáo" theo quy định tại khoản
1 Điều 27 Nghị định 110/2013/NĐ-CP.
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Đối tượng nào khi chết được hỗ trợ chi phí mai táng?

Những giấy tờ nào được coi là căn cứ xác nhận người
hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm
1945?

Xin hỏi con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hoá học được hưởng những chế độ
ưu đãi gì?

Trả lời: Theo Điều 11 của Nghị định 136/2013/NĐ-CP các đối tượng sau đây khi chết
được hỗ trợ chi phí mai táng:
Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.
Con của người đơn thân nghèo đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.
Trả lời: Điều 6 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định căn cứ xác nhận người
hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 như sau:
1. Nếu người hoạt động cách mạng còn sống hoặc người hoạt động cách mạng
đã hy sinh, từ trần sau ngày 30 tháng 6 năm 1999 thì căn cứ một trong các giấy tờ sau:
a) Lý lịch của cán bộ, đảng viên khai từ năm 1962 trở về trước do cơ quan, tổ
chức có thẩm quyền quản lý;
b) Lý lịch khai trong Cuộc vận động bảo vệ Đảng theo Chỉ thị số 90-CT/TW
ngày 01 tháng 3 năm 1965 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa III);
c) Lý lịch đảng viên khai năm 1975, 1976 theo Thông tri số 297/TT-TW ngày
20 tháng 4 năm 1974 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa III) đối với người hoạt
động cách mạng được kết nạp vào Đảng sau năm 1969 và người hoạt động liên tục ở
các chiến trường B, C, K từ năm 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975.
2. Nếu người hoạt động cách mạng đã hy sinh, từ trần từ ngày 30 tháng 6 năm
1999 trở về trước thì căn cứ một trong các giấy tờ sau có ghi nhận thời gian tham gia
hoạt động cách mạng:
a) Lý lịch theo quy định (nêu trên);
b) Hồ sơ của người đã được khen thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương
Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập;
c) Hồ sơ liệt sĩ;
d) Lịch sử đảng bộ từ cấp xã trở lên được các cơ quan Đảng có thẩm quyền thẩm
định và đã xuất bản;
đ) Hồ sơ, tài liệu đang lưu giữ tại cơ quan lưu trữ của Đảng, Nhà nước, Bảo tàng
lịch sử của trung ương và địa phương từ cấp huyện trở lên.
Trả lời: Chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm
chất độc hoá học thực hiện theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP.
Cụ thể như sau:
Trợ cấp hàng tháng
Mức 1: Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, mức trợ cấp bằng một lần
mức chuẩn.
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Mức 2: Suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%, mức trợ cấp bằng 0,6 lần
mức chuẩn.
Thời điểm hưởng trợ cấp từ ngày Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết
luận.
Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cần thiết căn cứ vào tình trạng dị
dạng, dị tật.
Khi con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang
hưởng trợ cấp hàng tháng chết thì người tổ chức mai táng được hưởng mai táng phí;
đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp ưu đãi.
Trả lời: Bên cạnh chế độ ưu đãi về trợ cấp, ưu đãi đối với thân nhân, người có
công với cách mạng còn được hưởng một số chế độ ưu đãi khác như sau:
- Chế độ chăm sóc sức khỏe quy định tại Điều 53 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP,
theo đó:
+ Người có công với cách mạng và thân nhân được Nhà nước mua bảo hiểm y tế
theo quy định của pháp luật.
+ Người có công với cách mạng đang được nuôi dưỡng tại cơ sở của ngành Lao
động - Thương binh và Xã hội thì hưởng chế độ điều trị.
+ Người có công với cách mạng sống ở gia đình và thân nhân đã được quy định
tại Pháp lệnh hưởng mức chi điều dưỡng như sau:
Điều dưỡng tập trung là 2.220.000 đồng/người/lần;
Đề nghị cho biết bên cạnh chế độ ưu đãi về trợ cấp,
Điều dưỡng tại nhà là 1.110.000 đồng/người/lần.
ưu đãi đối với thân nhân thì người có công với cách
+ Người có công với cách mạng và thân nhân theo quy định của Pháp lệnh được
mạng còn được hưởng những chế độ ưu đãi nào?
phục hồi chức năng lao động, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình.
- Chế độ ưu đãi trong giáo dục quy định tại Điều 54 Nghị định số 31/2013/NĐCP:
+ Hỗ trợ học phí và trợ cấp mỗi năm học một lần đối với người có công với cách
mạng và con của họ theo quy định của Pháp lệnh khi học tại các cơ sở giáo dục mầm
non, cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở giáo dục nghề nghiệp có khóa học từ một năm
trở lên hoặc cơ sở giáo dục đại học.
+ Trợ cấp hàng tháng đối với người có công với cách mạng và con của họ theo
quy định của Pháp lệnh khi học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có khóa học từ
một năm trở lên hoặc cơ sở giáo dục đại học.
- Người có công với cách mạng và con của họ đang theo học tại các cơ sở thuộc
hệ thống giáo dục quốc dân thì hưởng ưu đãi theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi
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Về việc đăng ký lại khai sinh cho người có gốc Việt
Nam, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài
không có các giấy tờ theo quy định tại Điều 9, Điều
10 của Thông tư số 15/2015/ TT-BTP của Bộ Tư
pháp và đăng ký lại khai sinh hoặc đăng ký khai sinh
cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân mà người yêu
cầu không có giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ
cha con, mẹ con thì làm thế nào?

người có công.
+ Người có công với cách mạng và con của họ nếu đồng thời học ở nhiều cơ sở
giáo dục hoặc nhiều khoa, nhiều ngành trong cùng một trường thì được hưởng một
chế độ ưu đãi.
- Chế độ ưu đãi về nhà ở quy định tại Điều 55 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP:
+ Người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ được hỗ trợ cải thiện nhà ở
tùy theo hoàn cảnh, công lao đóng góp của từng người và khả năng của Nhà nước, địa
phương. Việc hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào chế độ ưu đãi cao nhất mà người đó
được hưởng và chỉ giải quyết một lần.
+ Người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ nếu mua nhà ở thuộc sở hữu
nhà nước thì được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
+ Người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ nếu được Nhà nước giao đất
làm nhà ở thì tùy theo công lao đóng góp sẽ được giảm một phần tiền sử dụng đất
theo quy định của pháp luật về đất đai.
Trả lời: Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ và
Điều 9 Thông tư số 15/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định hồ sơ đăng ký lại khai
sinh bao gồm: Tờ khai đăng ký lại khai sinh, trong đó có cam đoan của người yêu cầu
về việc đã đăng ký khai sinh nhưng không lưu giữ được bản chính Giấy khai sinh; bản
sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người đăng ký lại khai sinh hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu
khác trong đó có thông tin liên quan đến nội dung khai sinh.
Như vậy, nếu người yêu cầu đăng ký lại khai sinh không nộp được một trong
những giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP và Điều 9
Thông tư số 15/2015/TT-BTP thì không có căn cứ để xem xét, giải quyết.
Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh không có giấy tờ quy định tại
khoản 1, khoản 2 Điều 9 Thông tư số 15/2015/TT-BTP, qua xác minh, kiểm tra có các
giấy tờ khác có thông tin về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của cá nhân, giấy
tờ chứng minh về nơi cư trú; giấy tờ chứng minh quan hệ cha con, mẹ con và người
yêu cầu đăng ký lại khai sinh đã cam đoan đã nộp đủ các giấy tờ mình có thì UBND
huyện căn cứ vào các giấy tờ, chứng cứ để xem xét, giải quyết.
Riêng đối với những trường hợp đăng ký lại khai sinh hoặc đăng ký khai sinh
cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân mà người yêu cầu không có giấy tờ, tài liệu
chứng minh quan hệ cha con, mẹ con, thì Phòng Tư pháp tiến hành kiểm tra, xác
minh. Nếu kết quả kiểm tra, xác minh xác định được rõ mối quan hệ cha, mẹ, con thì
ghi thông tin về cha, mẹ của người đăng ký khai sinh theo kết quả kiểm tra, xác minh.
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Việc đăng ký khai tử cho các trường hợp chết đã lâu
nên người nhà không cung cấp được thông tin cụ thể
của người chết, không nhớ rõ địa chỉ cư trú và nơi
chết của người chết, giấy tờ tùy thân liên quan đến
người chết không còn nên không xác định rõ và
chính xác được để thực hiện việc đăng ký khai tử?

Gia đình tôi chỉ có 01 thửa đất với diện tích 5x20m2
đất ở đô thị được cấp GCNQSDĐ năm 1998 nhưng
đang thuộc quy hoạch chi tiết công viên cây xanh
được phê duyệt năm 2006, nay muốn xây dựng 01
ngôi nhà cấp 4 đơn giản với diện tích 5x16m2 và để
lại phía trước làm sân là 5x4m2. Như vậy, thửa đất tôi
nêu trên có được cấp phép có thời hạn hay không?

Trường hợp kết quả kiểm tra, xác minh cũng không thể xác định được thông tin về
quan hệ cha, mẹ, con thì phần khai về cha, mẹ tạm thời để trống (Công văn số
1013/HTQTCT-HT ngày 08/7/2016 của BTP).
Trả lời: Căn cứ Công văn số 1727/HTQTCT-HT ngày 27/12/2016 của Cục Hộ
tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đã hướng dẫn: “Đối với trường
hợp mà người chết được dựng bia, mộ hoặc có gia phả dòng họ có ghi thông tin về
người chết, đề nghị vận dụng cho phép thân nhân của người chết cung cấp một trong
các giấy tờ sau: Bản sao các giấy tờ liên quan (gia phả dòng họ, các giấy tờ tùy thân
người chết mà gia đình còn lưu giữ (nếu có); Ảnh bia, mộ của người chết; Văn bản
xác nhận của người làm chứng biết rõ về các thông tin có liên quan của người chết
(họ tên, ngày tháng năm sinh, thời gian chết, nơi chết, nguyên nhân chết)... để làm cơ
sở cho việc đăng ký khai tử. Tuy nhiên, cơ quan thực hiện đăng ký hộ tịch cần kiểm
tra, xác minh chặt chẽ, bảo đảm thông tin, việc làm chứng là đúng sự thật.
Thực tế để thực hiện việc đăng ký khai tử đối với những trường hợp chết đã lâu
là rất khó khăn, do sự kiện chết đã lâu, chính trị, xã hội thời kỳ đó không ổn định, nên
khó xác định được ngày, giờ chết; địa điểm, nguyên nhân chết, do đó, để có hướng
giải quyết đối với những trường hợp thân nhân của người chết không thể cung cấp
được các tài liệu, chứng cứ như Bộ Tư pháp hướng dẫn, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục kiến
nghị với các cơ quan có thẩm quyền theo hướng cho phép người dân được tự cam kết
và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những trường hợp sự việc chết xảy ra đã
quá lâu.
Mặt khác, ngày 18/4/2017, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có Công văn số
344/HTQTCT-CT trao đổi với Tòa án nhân dân tối cao theo hướng cho người dân liên
hệ với cơ quan Tòa án để yêu cầu tuyên bố người đó đã chết theo quy định tại khoản 4
Điều 27 Bộ luật Tố tụng dân sự. Sau khi nhận được văn bản phản hồi từ Tòa án nhân
dân tối cao, Bộ Tư pháp sẽ có văn bản hướng dẫn các địa phương để thực hiện thống
nhất.
Trả lời: Căn cứ Điều 4, Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của
UBND tỉnh Gia Lai Quyết định ban hành quy định về cấp phép xây dựng trên địa bàn
tỉnh Gia Lai thì:
1. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn: Phù hợp với mục đích sử dụng
đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt, thuộc khu vực có quy hoạch xây
dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực
hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
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2. Về quy mô công trình xây dựng có thời hạn: Quy mô công trình được cấp
giấy phép xây dựng có thời hạn tối đa 01 tầng, xây dựng bằng kết cấu đơn giản, phù
hợp với thời hạn tồn tại và thời gian cấp phép công trình; đảm bảo các yêu cầu quy
định tại khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 91 Luật Xây dựng.
3. Thời hạn sử dụng công trình, nhà ở riêng lẻ ghi trong giấy phép xây dựng có
thời hạn là thời gian phù hợp kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng đã được cơ
quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 05 năm kể từ ngày
quy hoạch được công bố.
4. Chủ đầu tư phải cam kết tự tháo dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại được
ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và
chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế. Khi hết hạn giấy phép xây dựng có thời hạn mà
kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng chưa được triển khai, nếu chủ đầu tư có nhu
cầu sử dụng tiếp thì đề nghị với cơ quan cấp phép xem xét cho phép kéo dài thời gian
tồn tại, cơ quan cấp giấy phép xây dựng căn cứ vào tình hình, khả năng thực hiện quy
hoạch để xem xét gia hạn giấy phép xây dựng có thời hạn cho chủ đầu tư.
5. Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực đã có quy hoạch xây
dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và có kế hoạch sử dụng đất
hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây
dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.
Như vậy, Căn cứ tính chất, đặc điểm và thời gian thực hiện quy hoạch xây dựng
huyện mà có thể cấp phép xây dựng có thời hạn cho bạn. Nếu Nhà nước chưa giải
phóng mặt bằng thì công trình được phép tồn tại cho đến khi Nhà nước giải phóng
mặt bằng để thực hiện quy hoạch, khi đó bạn phải tự phá dỡ công trình, nếu không tự
phá dỡ thì bị cưỡng chế phá dỡ và bạn phải chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ công
trình.
Trả lời: Căn cứ Điều 11, Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của
Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp phép xây dựng thì:
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ gồm:
Chúng tôi muốn xây dựng nhà cấp 4 để ở, chúng tôi
1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư số
cần những thủ tục gì để xin cấp phép xây dựng?
15/2016/TT-BXD.
2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng
minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc
thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi
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bộ gồm:
a) Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 - 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí
công trình;
b) Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình tỷ lệ
1/50 - 1/200;
c) Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 kèm theo
sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin
tỷ lệ 1/50 - 1/200.
Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên
môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại Khoản này là bản sao
hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn
về xây dựng thẩm định.
4. Đối với công trình xây chen có tầng hầm, ngoài các tài liệu quy định tại
Khoản 1, 2, 3 Điều này, hồ sơ còn phải bổ sung bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp
chính văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn
cho công trình và công trình lân cận.
5. Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết của chủ
đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.
Ngoài các tài liệu quy định đối với mỗi loại công trình, nhà ở riêng lẻ nêu trên,
hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng còn phải bổ sung thêm các tài liệu khác đối với các
trường hợp sau:
1. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính báo cáo kết quả thẩm định thiết kế
của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với công trình theo quy định phải được
thẩm định thiết kế.
2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản bản cam kết của chủ đầu tư
bảo đảm an toàn cho công trình và công trình lân cận đối với công trình xây chen, có
tầng hầm.
3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản kê khai năng lực, kinh nghiệm
của tổ chức, cá nhân thiết kế theo mẫu tại Phụ lục số 3 Thông tư này, kèm theo bản
sao chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đối với công trình chưa được cơ quan
chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế.
Đối với nhà ở riêng lẻ dưới 03 tầng và có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn
250 m2, hộ gia đình có thể tự tổ chức thiết kế và chịu trách nhiệm về an toàn của công
trình và các công trình lân cận.
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Nhà tôi được xây dựng năm 2004 trên thửa đất đã có
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại trục đường
Quy hoạch A, thị trấn B. Qua thời gian sử dụng, nhà
tôi đã bị xuống cấp, nhà thấp nóng vào mùa nắng,
mái tôn đã bị gỉ, nước tràn vào nhà vào mùa mưa,
tường nhà bị rạng, nứt. Tôi muốn được sửa chữa, cải
tạo lại nhà với những công việc như cạo bỏ lớp vôi
cũ, tô trát quét sơn lại, nâng tường nhà lên cao và lợp
mái ngói thì tôi có phải xin phép xây dựng không?
Hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa cải tạo gồm những
gì? Sau bao lâu thì tôi có giấy phép?

4. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản cam kết bảo đảm an toàn cho
công trình liền kề đối với trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ có công trình liền kề.
5. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính quyết định đầu tư đối với công trình
yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng.
Hồ sơ nộp tại UBND cấp huyện. Thời gian cấp Giấy phép xây dựng là 15 ngày
đối với nhà ở riêng lẻ.
Trả lời: Căn cứ Điều 89, Luật Xây dựng năm 2014 thì đối tượng và các loại giấy
phép xây dựng:
1. Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây
dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật này, trừ trường
hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm:
a) Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công
trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
b) Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định
đầu tư;
c) Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính;
d) Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch
xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan
nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình;
đ) Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công
nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê
duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này;
e) Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7
tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan
nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
g) Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm
thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh
hưởng tới môi trường, an toàn công trình;
h) Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp
với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc;
i) Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ
thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư
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nông thôn được duyệt;
k) Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển
đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà
ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa;
l) Chủ đầu tư xây dựng công trình được miễn giấy phép xây dựng theo quy định
tại các điểm b, d, đ và i khoản này có trách nhiệm thông báo thời điểm khởi công xây
dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương
để theo dõi, lưu hồ sơ.
3. Giấy phép xây dựng gồm:
a) Giấy phép xây dựng mới;
b) Giấy phép sửa chữa, cải tạo;
c) Giấy phép di dời công trình.
4. Công trình cấp đặc biệt và cấp I được cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn
khi đã có thiết kế xây dựng được thẩm định theo quy định của Luật này.
5. Đối với dự án đầu tư xây dựng gồm nhiều công trình, giấy phép xây dựng
được cấp cho một, một số hoặc tất cả các công trình thuộc dự án khi phần hạ tầng kỹ
thuật thuộc khu vực xây dựng công trình đã được triển khai theo quy hoạch xây dựng
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Như vậy, nhà bạn thuộc đối tượng phải xin phép xây dựng.
Căn cứ Điều 12, Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây
dựng hướng dẫn về cấp phép xây dựng thì Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp
giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, hồ sơ đề
nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo gồm:
1. Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở, theo mẫu tại
Phụ lục số 1 Thông tư số 15/2016/TT-BXD .
2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng
minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở theo quy định của pháp luật
hoặc bản sao giấy phép xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng
Mục công trình sửa chữa, cải tạo đã được phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tương ứng
với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (10 x 15
cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo.
4. Đối với các công trình di tích lịch sử, văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã
được xếp hạng, thì phải có bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp
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Đơn vị của tôi thuộc khối Hành chính sự nghiệp có
thu, hiện đang sử dụng hóa đơn đặt in từ năm 2015

thuận của cơ quan quản lý nhà nước cóthẩm quyền theo phân cấp.
Ngoài các tài liệu quy định đối với mỗi loại công trình, nhà ở riêng lẻ nêu trên,
hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng còn phải bổ sung thêm các tài liệu khác đối với các
trường hợp sau:
1. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính báo cáo kết quả thẩm định thiết kế
của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với công trình theo quy định phải được
thẩm định thiết kế.
2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản bản cam kết của chủ đầu tư
bảo đảm an toàn cho công trình và công trình lân cận đối với công trình xây chen, có
tầng hầm.
3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản kê khai năng lực, kinh nghiệm
của tổ chức, cá nhân thiết kế theo mẫu tại Phụ lục số 3 Thông tư này, kèm theo bản
sao chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đối với công trình chưa được cơ quan
chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế.
Đối với nhà ở riêng lẻ dưới 03 tầng và có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn
250 m2, hộ gia đình có thể tự tổ chức thiết kế và chịu trách nhiệm về an toàn của công
trình và các công trình lân cận.
4. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản cam kết bảo đảm an toàn cho
công trình liền kề đối với trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ có công trình liền kề.
5. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính quyết định đầu tư đối với công trình
yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng.
Căn cứ điểm e, khoản1, Điều 102, Luật Xây dựng năm 2014 thì Kể từ ngày nhận
đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ
để cấp giấy phép trong thời gian 30 ngày đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng,
bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy
phép di dời và trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ. Trường hợp đến thời
hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng
phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm
quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày
kể từ ngày hết hạn theo quy định tại khoản này
Như vậy, đối với cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo là
15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Trả lời: Theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định 119/2018/NĐ-CP của
Chính phủ thì Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo
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đến nay. Xin hỏi đơn vị vẫn được lưu hành hóa đơn
đặt in trong năm 2018 phải không? Đến thời điểm
nào thì đơn vị tôi phải chuyển sang sử dụng hóa đơn
điện tử.
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phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử
dụng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (ngày 01/11/2018) thì được tiếp
tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31 tháng 10
năm 2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định:
số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng
01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020,
trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn
điện tử có mã nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ
thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh
doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban
hành kèm theo Nghị định này cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan
thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa
đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu
dữ liệu hóa đơn.
Trả lời:
1. Tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh
khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn ghi trong thông
báo phải có thông báo bằng văn bản mẫu số 23/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư
này gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp và cơ quan cấp Giấy phép thành lập và
hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh chậm nhất 15 (mười lăm)
ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn.
Hộ kinh doanh Nguyễn Văn A có giấy chứng nhận
Trường hợp hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh không phải đăng ký
đăng ký kinh doanh, đã đăng ký thuế, có mã số thuế
kinh doanh thì thời hạn gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh đến cơ quan thuế quản
và đang nộp thuế hàng tháng đầy đủ. Nay hộ ông
lý trực tiếp chậm nhất là 01 (một) ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh.
Nguyễn Văn A muốn tạm ngừng kinh doanh một thời
2. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá 01 (một) năm. Sau khi hết
gian thì cần những điều kiện gì?
thời hạn ghi trên thông báo, nếu tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá
nhân, cá nhân kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải gửi thông báo
tiếp cho cơ quan thuế và cơ quan cấp Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy
chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh chậm nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm
ngừng kinh doanh kỳ tiếp theo. Trường hợp hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh
doanh không phải đăng ký kinh doanh thì thời hạn gửi thông báo tạm ngừng kinh
doanh đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý chậm nhất là 01 (một) ngày làm việc trước
khi tạm ngừng kinh doanh.
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Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá 02 (hai) năm.
3. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác và cá nhân khi tạm ngừng kinh
doanh nếu có mã số thuế nộp thay thì mã số thuế nộp thay được Hệ thống ứng dụng
đăng ký thuế tự động cập nhật theo mã số thuế của người nộp thuế.
Trả lời: Tại điểm 3 điều 21 TT 92/2015/TT-BTC hướng dẫn về kê khai, quyết
Trong năm 2018, tôi làm việc ở ở ba công ty, do làm
toán thuế TNCN có quy định: “Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho
việc bán thời gian nên chưa đăng ký giảm trừ gia
bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại
cảnh ở các công ty đó. Các Công ty đều khấu trừ thuế
Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú)”.
của tôi là 10%. Nay tôi tự đi quyết toán thì tôi nộp hồ
Như vậy, với trường hợp của bạn thì bạn nộp QTT TNCN năm 2018 cho Chi
sơ cho cơ quan thuế nào?
cục thuế nơi bạn cư trú.
Trả lời: Người nộp thuế có trách nhiệm thực hiện đăng ký thuế theo đúng thời
hạn quy định tại Điều 22 Luật quản lý thuế, cụ thể như sau:
1. Các tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh phải thực
hiện đăng ký thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ:
- Ngày ghi trên Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Quyết định thành lập,
hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Ngày ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc
Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Ngày ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do nước có chung biên
giới đất liền với Việt Nam cấp cho tổ chức, hộ kinh doanh thực hiện hoạt động mua,
Thời gian thực hiện đăng ký thuế của người nộp thuế bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu
trong thời gian bao nhiêu ngày, kể từ ngày được cấp của Việt Nam.
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh?
- Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký
kinh doanh.
- Ngày phát sinh trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu
phụ nước ngoài; tổ chức nộp thay cho cá nhân theo hợp đồng, văn bản hợp tác kinh
doanh.
- Ngày ký hợp đồng nhận thầu đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài kê
khai nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế.
- Ngày ký hợp đồng, hiệp định dầu khí.
2. Tổ chức, cá nhân không hoạt động sản xuất kinh doanh có phát sinh nghĩa vụ
nộp ngân sách nhà nước hoặc được hoàn thuế thực hiện đăng ký thuế cùng với thời
hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế lần đầu theo quy định của
Luật quản lý thuế.
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3. Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký thuế cùng
với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần đầu. Trường hợp được cơ quan đăng ký kinh
doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá
nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế trong thời hạn
10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
4. Cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân đăng ký thuế cho người phụ thuộc cùng
với thời hạn thực hiện thủ tục Đăng ký giảm trừ gia cảnh theo quy định của pháp luật
thuế thu nhập cá nhân.
5. Cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế cho cá nhân có thu nhập từ
tiền lương, tiền công và đăng ký thuế cho người phụ thuộc của cá nhân một lần trong
năm chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế
thu nhập cá nhân hàng năm.
Trả lời: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 28, Thông tư số 111/2013/TT-BTC
ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân,
Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số
năm đã khấu trừ tại nguồn có phát sinh hoàn thuế thu
65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập
nhập cá nhân nộp hồ sơ khai quyết toán thuế sau
cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân:
ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch có bị
“Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ
phạt chậm nộp tờ khai không?
khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính
khai quyết toán thuế quá thời hạn”. Vậy, người nộp thuế là cá nhân có thu nhập từ tiền
lương, tiền công không bị xử phạt chậm nộp tờ khai theo quy định trên.
Trả lời: Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ Căn cước công
Ai được cấp thẻ Căn cước công dân/CMND?
dân/CMND
Thời hạn sử dụng chứng minh nhân dân là bao lâu kể Trả lời: 15 năm kể từ ngày cấp.
từ ngày cấp?
Thời hạn cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô Trả lời: Căn cứ khoản 2 - Điều 4 thông tư 15/2014/TT-BCA thông tư quy định về
bị mất là bao nhiêu ngày?
đăng ký xe: Thời gian xác minh và hoàn thành thủ tục cấp lại Chứng nhận đăng
ký không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Trả lời: Căn cứ điều 12 thông tư 15/2014/TT-BCA thông tư quy định về đăng ký xe:
Muốn sang tên di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực Tổ chức, cá nhân mua, được cho tặng xe đến cơ quan đăng ký ghi trong chứng nhận
thuộc trung ương khác cần có những thủ tục gì?
đăng ký làm thủ tục phải xuất trình các giấy tờ:
- 2 giấy khai sang tên, di chuyển.
- Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe.
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- Chứng từ chuyển quyền sở hữu
Trả lời: Căn cứ điều 04 thông tư 15/2014/TT-BCA thông tư quy định về đăng ký
xe:
Thời hạn cấp đăng ký, biển số xe là bao lâu?
- Cấp biển số xe ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.
- Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký xe không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trả lời: Thủ tục hành chính là việc tiến hành các thủ tục giấy tờ tại các cơ quan hành
chính theo quy định của nhà nước. Khi bạn chuẩn bị thành lập doanh nghiệp, muốn
thông quan hàng hóa, hoặc muốn hưởng một số chế độ theo quy định, bạn đều phải
Thủ tục hành chính là gì?
tiến hành làm các thủ tục hành chính. Tùy theo từng tính chất công việc các bạn muốn
thực hiện, các thủ tục hành chính bạn cần làm sẽ khác nhau. Bạn sẽ phải làm việc với
một số cơ quan hành
chính công như: Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban nhân dân huyện
Trả lời: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, có định nghĩa
về cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính như sau:
Cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính là phương thức tiếp nhận hồ sơ,
giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, theo dõi, giám sát, đánh giá
Cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân của một cơ quan có thẩm
là gì?
quyền thông qua Bộ phận Một cửa quy định tại Khoản 3 Điều này.
Cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính là phương thức phối
hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả
giải quyết một thủ tục hành chính hoặc một nhóm thủ tục hành chính có liên quan với
nhau, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá
nhân thông qua Bộ phận Một cửa quy định tại Khoản 3 Điều này.
Trả lời: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thì cán bộ,
công chức, viên chức được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả
Những hành vi cán bộ không được làm khi giải quyết
kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại trụ
thủ tục hành chính cho người dân?
sở Bộ phận Một cửa và tại cơ quan có thẩm quyền không được thực hiện 10 hành vi
sau đây:
- Cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ
tục hành chính;
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- Cản trở tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức nộp hồ sơ, nhận, trả kết quả giải quyết
thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật;
- Cản trở hoặc ngăn chặn trái phép quá trình truyền, gửi, nhận dữ liệu điện tử;
- Thay đổi, xóa, hủy, giả mạo, sao chép, di chuyển trái phép một phần hoặc
toàn bộ nội dung dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính;
- Tiết lộ thông tin về hồ sơ, tài liệu và các thông tin liên quan đến bí mật của tổ chức,
cá nhân hoặc sử dụng thông tin đó để trục lợi;
- Từ chối thực hiện, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính hoặc tự ý yêu cầu
bổ sung hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật;
- Trực tiếp giao dịch, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không thông
qua Bộ phận Một cửa, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
- Đùn đẩy trách nhiệm, thiếu hợp tác, thiếu công bằng, không khách quan, không
đúng pháp luật trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính;
- Ứng xử, giao tiếp không phù hợp với quy chế văn hóa công sở;
- Các hành vi vi phạm pháp luật khác trong thực hiện công vụ.
Trả lời: Tại Điều 3 Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn Nghị định 61/2018/NĐCP, có hiệu lực ngày 06/01/2019, Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại
Bộ phận Một cửa như sau:
- Việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa đối với
các thủ tục hành chính phải được công bố trong Quyết định công bố thủ tục hành
chính, Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính và công khai theo quy định
Theo thông tin tôi được biết thì Văn phòng chính phủ
pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính.
vừa mới ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện cơ
- Các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp
chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ
tỉnh rà soát, gửi Văn phòng bộ, cơ quan ngang bộ, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp
tục hành chính. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định
tỉnh tổng hợp, trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân
này thì việc công bố danh mục thủ tục hành chính
dân cấp tỉnh quyết định danh mục các thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận tại
thực hiện tại Bộ phận Một cửa được quy định như thế
Bộ phận Một cửa các cấp, trừ thủ tục hành chính thuộc các trường hợp quy định tại
nào?
khoản 5 Điều 14 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.
- Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận
Một cửa được thể hiện trong Quyết định công bố thủ tục hành chính, Quyết định công
bố danh mục thủ tục hành chính theo quy định tại Chương II Thông tư số
02/2017/TT-VPCP ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn
về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (sau đây gọi là Thông tư số 02/2017/TTVPCP). Nội dung phải thể hiện rõ ràng, cụ thể về trình tự thực hiện, cơ quan, đơn vị
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tiếp nhận và trả kết quả trong Quyết định công bố thủ tục hành chính, về cơ quan, đơn
vị tiếp nhận và trả kết quả trong cột địa điểm thực hiện của Quyết định công bố danh
mục thủ tục hành chính.
Trường hợp thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến
hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày
19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (sau đây gọi là Quyết
định số 45/2016/QĐ-TTg), bổ sung cột cách thức thực hiện trong danh mục thủ tục
hành chính tại Quyết định công bố thủ tục hành chính để thể hiện rõ ràng, cụ thể các
nội dung liên quan trong cách thức thực hiện.
Trả lời: Tại Điều 14 Thông tư 01/2018/TT-VPCP, có hiệu lực ngày 06/01/2019 quy
định Phương thức chấm điểm để đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ
chế một cửa, một cửa liên thông như sau:
- Việc chấm điểm các tiêu chí quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6 và 7 Điều 13 Thông
tư này được thực hiện đối với từng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.
- Việc chấm điểm các tiêu chí quy định tại các khoản 5, 6, 8 và 9 Điều 13 Thông tư
Tôi thấy hiện nay nhiều địa phương áp dụng giải
này được thực hiện đối với Bộ phận Một cửa và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có thẩm
quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một
quyền giải quyết thủ tục hành chính.
cửa liên thông. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định
- Phương thức thu nhận thông tin đánh giá
hiện nay thì việc phương thức chấm điểm để đánh giá
+ Các tiêu chí theo quy định tại các khoản 1, 3, 4, 7 Điều 13 Thông tư này được thực
việc giải quyết thủ tục hành chính được quy định như
hiện bằng Phiếu đánh giá, thiết bị đánh giá điện tử; chức năng đánh giá trực tuyến của
thế nào?
Hệ thống thông tin một cửa điện tử.
+ Tiêu chí theo quy định tại các khoản 2, 6, 8, 9 Điều 13 Thông tư này được thực hiện
thông qua chức năng đánh giá trực tuyến của Hệ thống thông tin một cửa điện tử.
+ Ngoài các phương thức quy định tại các điểm a, b khoản 3 Điều này, các tiêu chí
quy định tại Điều 13 Thông tư này được thu thập thông tin để đánh giá thông qua
kiểm tra thực tế, các báo cáo, quyết định phê duyệt liên quan đến việc tổ chức thực
hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
Trả lời: Trong quá trình sử dụng đất người sử dụng đất có thể phải nộp các khoản
tiền cho Nhà nước khi chuyển quyền (mua bán, tặng cho..), do nghĩa vụ hoặc do vi
Người sử dụng đất phải nộp những khoản tiền gì?
phạm.
Theo khoản 1 Điều 107 Luật Đất đai 2013 trong quá trình sử dụng đất thì người sử
dụng đất có thể phải nộp các khoản tiền sau:
1 - Tiền sử dụng đất;
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Thủ tục làm Sổ đỏ 2019 hết bao nhiêu tiền?

2 - Tiền thuê đất;
3 - Thuế sử dụng đất;
4 - Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất;
5 - Tiền thu từ việc xử phạt vi phạm pháp luật về đất đai;
6 - Tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
7 - Phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.
Trả lời: Theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP, UBND xã, phường, thị trấn
(gọi chung là UBND cấp xã) có thẩm quyền chứng thực các loại giấy tờ sau:
- Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận;
- Chứng thực chữ ký trừ chứng thực chữ ký người dịch;
- Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản;
- Hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất như:
Chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử
dụng đất…
- Chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà ở;
- Chứng thực di chúc;
- Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản;
- Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản
là: Hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc thực hiện quyền của người sử dụng đất;
Hợp đồng, giao dịch về nhà ở; Di chúc.
Trả lời:
- Áp dụng với trường hợp xin cấp giấy chứng nhận lần đầu.
- Người có yêu cầu phải nộp một số khoản tiền nhất định, gồm: Lệ phí trước bạ, lệ phí
cấp sổ, tiền sử dụng đất (nếu có).
Lệ phí trước bạ:
Theo Điều 5 Nghị định 140/2016/NĐ-CP lệ phí trước bạ khi làm Sổ đỏ được tính như
sau:
Lệ phí trước bạ phải nộp
=
Giá tính lệ phí trước bạ
Trong đó,
- Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ với nhà, đất là 0,5%.
- Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất
+ Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh
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ban hành tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.
+ Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất được xác định như sau:
Giá tính lệ phí trước bạ
=
Diện tích đất chịu lệ phí trước bạ (m2)
Diện tích đất chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích thửa đất thuộc quyền sử dụng
hợp pháp của tổ chức, cá nhân do Văn phòng đăng ký QSDĐ xác định và cung cấp
cho cơ quan Thuế.
Ví dụ:
Ông Nguyễn Minh T, có thửa đất ở 100m2, giá đất ở chỗ có thửa đất của Ông T là
2.000.000đ/m2, khi đi làm Sổ đỏ ông T phải nộp lệ phí trước bạ là:
Lệ phí trước bạ
=
200.000.000 đồng
x
0,5
Như vậy, số tiền lệ phí trước bạ Ông T phải nộp khi làm Sổ là 01 triệu đồng.
Tiền sử dụng đất:
Khi làm sổ đỏ, người có yêu cầu thuộc một số trường hợp sau thì phải nộp tiền sử
dụng đất.
- Trường hợp 1: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về
QSDĐ.
- Trường hợp 2: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho
thuê đất từ ngày 15/10/1993 đến ngày 01/7/2014 khi được cấp Sổ đỏ mà chưa nộp tiền
sử dụng đất thì phải thực hiện nộp tiền.
- Trường hợp 3: Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án, quyết định của
Tòa án, kết quả hòa giải…nếu chưa nộp thì phải nộp tiền sử dụng đất.
Mức tiền sử dụng đất phải nộp khi làm Sổ theo thông báo của cơ quan Thuế.
Lệ phí cấp Sổ đỏ:
Theo Thông tư 250/2016/TT-BTC, lệ phí cấp Sổ đỏ thực hiện theo mức thu do
HĐND cấp tỉnh quyết định.
Ngoài các khoản tiền phải nộp trên, khi xin cấp Sổ đỏ, người có yêu cầu phải nộp các
khoản phí khác như: Phí đo đạc, phí thẩm định thửa đất…
Mức thu tùy theo quy định tại Nghị quyết 46/2016/NQ-HĐND
Trả lời: Theo Điều 204 Luật Đất đai 2013 khi quá thời hạn thì người dân có quyền
khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất
đai.
Khiếu nại về việc chậm cấp hoặc từ chối cấp Sổ đỏ dù có đủ điều kiện
Khiếu nại bằng 01 trong 02 hình thức:
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Hình thức 1: Khiếu nại bằng đơn
Bước 1. Chuẩn bị đơn khiếu nại
Theo Điều 8 Luật Khiếu nại 2011 thì người khiếu nại phải chuẩn bị đơn khiếu nại.
Nội dung đơn khiếu nại:
+ Phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại;
+ Tên, địa chỉ của người khiếu nại;
+ Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại;
+ Nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải
quyết của người khiếu nại.
+ Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.
Bước 2. Gửi đến Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường.
Hình thức 2: Khiếu nại trực tiếp
- Người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại
- Người trực tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc
người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký
hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung như khiếu nại bằng
đơn.
Khởi kiện tại Tòa án nhân dân
- Đối tượng khởi kiện là quyết định hành chính, hành vi hành chính về chậm cấp, từ
chối cấp dù có đủ điều kiện hoặc các hành vi tiêu cực khác khi làm Sổ đỏ.
- Theo Điều 31 Luật Tố tụng Hành chính 2015, hộ gia đình, cá nhân nộp đơn khởi
kiện tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có Văn phòng đăng ký văn phòng đăng ký đất
đai.
Trả lời: Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính là những loại giấy tờ mà tổ chức, cá
nhân thực hiện thủ tục hành chính cần phải nộp hoặc xuất trình cho cơ quan có thẩm
Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính là gì?
quyền trước khi cơ quan này giải quyết một công việc cụ thể cho cá nhân, tổ chức,
trong đó có giấy tờ, tài liệu quan trọng của tổ chức, cá nhân, giấy tờ, hồ sơ mang
thông tin riêng của cá nhân, tổ chức, giấy tờ chỉ có một bản duy nhất hoặc giấy tờ có
giá của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.
Trả lời: Chuyển phát hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ
Ưu điểm của việc chuyển phát hồ sơ, trả kết quả giải bưu chính có những ưu điểm sau:
quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính là gì?
+ Bảo đảm chất lượng dịch vụ: An toàn, ổn định, tin cậy, chính xác, thường
xuyên, kịp thời.
+ Tiết kiệm chi phí thực hiện thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân.
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+ Tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính
Trả lời:
Trường hợp hồ sơ bị mất, bị thất lạc hoặc bị hư hỏng trong quá trình chuyển phát
của nhân viên bưu chính thì doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích có
trách nhiệm phối hợp với tổ chức, cá nhân có hồ sơ, giấy tờ bị mất, bị thất lạc hoặc bị
hư hỏng và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để khắc phục hậu quả.
- Trường hợp cần phải xin cấp lại bản chính hoặc bản gốc và các giấy tờ khác có
trong hồ sơ chuyển phát đã bị mất, bị thất lạc, bị hư hỏng không thể khôi phục được
Nếu trong việc giải quyết, hồ sơ, kết quả bị mất, bị
thì doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích có trách nhiệm phối hợp với tổ
thất lạc hoặc bị hư hỏng thì trách nhiệm thuộc vì ai:
chức, cá nhân có văn bản bị mất, bị thất lạc, bị hư hỏng và cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền cấp lại các giấy tờ cho tổ chức, cá nhân.
- Trường hợp do lỗi của doanh nghiệp hoặc nhân viên của doanh nghiệp cung ứng
dịch vụ bưu chính công ích làm cho bản chính hoặc bản gốc và các giấy tờ khác có
trong hồ sơ chuyển phát đã bị mất, bị thất lạc, bị hư hỏng không thể khôi phục được
thì doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phải có trách nhiệm khắc phục
mọi hậu quả đã gây ra và chịu mọi chi phí phát sinh trong việc xin cấp lại hồ sơ, giấy
tờ.
Trả lời:
Hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà ở gồm:
1. Đơn đề nghị cấp phép, bản cam kết;
2. Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100-1/500, kèm theo sơ đồ vị
trí công trình;
Hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà ở thủ tục gồm
3. Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng,mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50những gì?
1/200;
4. Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100-1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 kèm theo sơ
đồ đầu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa,
nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác
liên quan đến công trình tỷ lệ 1/50-1/200;
5. Bản sao sổ đỏ được nhà nước quy định có đất ở.
Hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà ở thời gian bao Trả lời:
nhiêu ngày?
Thời gian xin cấp phép xây dựng nhà ở theo quy định là 20 làm việc.
Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh gồm những thủ tục gì? Trả lời:
Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh gồm:
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1. Đơn đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
2. Bản sao công chứng, chứng minh nhân dân người xin phép kinh doanh.
Trả lời:
Hồ sơ xin xác nhận kiến thức An toàn thực phẩm
Hồ sơ xin xác nhận kiến thức An toàn thực phẩm gồm:
gồm những thủ tục gì?
1. Mẫu đơn theo quy định.
Trả lời:
Lệ phí thủ tục đăng ký hộ kinh doanh là bao nhiêu
+ Lệ phí thủ tục đăng ký hộ kinh doanh là 100.000đ.
tiền?
Trả lời:
Hồ sơ xin cấp giấy chứng đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện
tử công cộng gồm:
1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;
Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt
2. Bản sao có chứng thực giấy đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi
động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công
điện tử công cộng;
cộng gồm những thủ tục gì?
3. Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của
chủ điểm cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là cá
nhân;/ - Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ
chiếucủa cá nhân địa diện cho tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp quản lý điểm cấp dịch
vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp.
Trả lời:
Thời gian thực hiện hồ sơ vay vốn (biện pháp bảo đảm) như sau:
- Thời gian thực hiện hồ sơ vay vốn (biện pháp bảo đảm) theo quy định là trong ngày
nhận hồ sơ hợp lệ.
- Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong
Thời gian thực hiện hồ sơ vay vốn (biện pháp bảo
ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng
đảm) như thế nào?
không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.
Tại Một cửa UBND huyện Kbang giải quyết như sau:
- Nộp hồ sơ trước 9 giờ 30 phút sáng trả kết quả lúc 10 giờ 30 phút sáng;
- Nộp hồ sơ từ 9 giờ 30 phút sáng đến 14 giờ 30 phút buổi chiều trả kết quả lúc 15 giờ
30 phút chiều cùng ngày;
- Nộp hồ sơ sau 14 giờ 30 phút trả kết quả lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày hôm sau.
Nộp hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng Trả lời:
đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với Thành phần hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và
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Nộp hồ Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không
phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm
thành phần hồ sơ gì?
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Phí thực hiện hồ sơ xoá đăng ký thế chấp (xoá biện
pháp bảo đảm) là bao nhiêu?
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Phí thực hiện hồ sơ đăng ký thế chấp (biện pháp bảo
đảm) là bao nhiêu?
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Thời gian giải quyết hồ sơ xác nhận tiếp tục sử dụng
đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn
sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu là bao
nhiêu ngày?

Phí địa chính hồ sơ đất đai tại địa bàn nông thôn có
được miễn không?
Phí thẩm định hồ sơ đất đai tại địa bàn nông thôn có
được miễn không?

tài sản khác gắn liền với đất gồm:
1. Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;
2. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
3. Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay
cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng
nhận sau khi đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế
chấp tại tổ chức tín dụng
Trả lời:
Thành phần hồ sơ Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ
quan nhà nước có thẩm quyền gồm:
1. Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban
hành kèm Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT;
2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
và quyền sử dụng đất ở.
Trả lời:
Phí thực hiện hồ sơ xoá đặng ký thế chấp (xoá biện pháp bảo đảm) là 20.000 đồng/ hồ
sơ
Trả lời:
Phí thực hiện hồ sơ đăng ký thế chấp (biện pháp bảo đảm) là 80.000 đồng/ hồ sơ.
Trả lời:
Thời gian giải quyết hồ sơ xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình,
cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu theo quy định của
UBND tỉnh là 5 ngày làm việc, cộng thêm 10 ngày làm việc đối với xã có điều kiện
kinh tế xã hội khó khăn, xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Tổng thời
gian là 15 ngày làm việc.
Trả lời:
Phí địa chính hồ sơ đất đai tại địa bàn nông thôn được miễn theo Nghị quyết
46/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 và Nghị quyết 60/2017/NQ-HĐND ngày
13/7/2017 của HĐND tỉnh
Trả lời:
Phí thẩm định hồ sơ đất đai tại địa bàn nông thôn không được miễn, thu theo Nghị
quyết 46/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 và Nghị quyết 60/2017/NQ-HĐND ngày
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Trả lời:
Thời gian giải quyết thủ tục tách thửa để chuyển
Thời gian giải quyết thủ tục tách thửa để chuyển quyền theo quy định của UBND tỉnh
quyền theo quy định là bao nhiêu ngày?
là 5 ngày làm việc, cộng thêm 10 ngày làm việc đối với xã đặt biệt khó khăn. Tổng
thời gian hẹn là 15 ngày làm việc.
Trả lời:
Hồ sơ xin thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc gồm:
1. Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc theo mẫu;
Hồ sơ xin thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác 2. Giấy tờ liên quan đến việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc;
định lại dân tộc gồm những thủ tục gì?
3. Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực
hiện việc đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc. Trường
hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của
người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải
có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền.
Trả lời:
- Ngay trong ngày làm việc đối với việc bổ sung hộ tịch, trường hợp nhận hồ sơ sau
Thời gian giải quyết hồ sơ xin thay đổi, cải chính, bổ
15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.
sung hộ tịch, xác định lại dân tộc là bao nhiêu ngày?
- 03 ngày làm việc đối với việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc.
Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài không quá 06 ngày làm việc.
Phí thực hiện hồ sơ xác nhận cơ sở đủ điều kiện an Trả lời:
toàn thực phẩm lĩnh vực nông lâm thuỷ sản là bao Phí thực hiện hồ sơ xác nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm lĩnh vực nông lâm
nhiêu?
thuỷ sản là: 700.000 đồng/hồ sơ
Trả lời:
Các bước thực hiện để nộp hồ sơ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3:
Bước 1. Công dân sử dụng các trình duyệt web truy cập vào địa chỉ
http://dvc.gialai.gov.vn đăng ký tài khoản nộp hồ sơ trực tuyến.
Các bước thực hiện để nộp hồ sơ qua dịch vụ công
Bước 2. Chọn thủ tục hành chính, điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ
mức độ 3 như thế nào?
quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Đối với hồ sơ cần nộp kèm theo hồ sơ gốc, công dân
sẽ đánh dấu vào mục nộp hồ sơ tại nhà hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan.
Bước 3. Cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ, thực hiện giải quyết hồ sơ; trong trường
hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính cơ quan có trách nhiệm thông báo cho người
dân để thực hiện giao dịch nộp thuế vào ngân sách nhà nước (qua ngân hàng).
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Bước 4. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại
cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
Trả lời:
Làm mất giấy hẹn có nhận được kết quả không?
Nếu làm mất giấy hẹn, công dân xuất trình chứng minh nhân dân và viết cam đoan về
việc mất giấy hẹn và nhận kết quả theo quy định.
Trả lời:
- Về thẩm quyền: Theo quy định tại Điều 35, Luật Hộ tịch năm 2014 quy định
“Điều 35”. Thẩm quyền đăng ký khai sinh:
Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện
đăng ký khai sinh cho trẻ em trong các trường hợp sau đây:
1. Trẻ em được sinh ra tại Việt Nam:
a) Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người nước ngoài
hoặc người không quốc tịch;
b) Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam cư trú ở trong nước còn người kia là
công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;
c) Có cha và mẹ là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;
d) Có cha và mẹ là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch;
2. Trẻ em được sinh ra ở nước ngoài chưa được đăng ký khai sinh về cư trú tại
Thẩm quyền, thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố Việt Nam:
nước ngoài như thế nào?
a) Có cha và mẹ là công dân Việt Nam;
b) Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam ”
- Thủ tục đăng ký khai sinh : Theo quy định tại Điều 36, Luật Hộ tịch năm
2014 quy định :
“Điều 36. Thủ tục đăng ký khai sinh :
1. Người đi đăng ký khai sinh nộp giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 16
của Luật này cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp cha hoặc mẹ hoặc cả cha và
mẹ là người nước ngoài thì phải nộp văn bản thỏa thuận của cha, mẹ về việc chọn
quốc tịch cho con.
Trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho con thì văn bản thỏa thuận
phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước ngoài mà người đó là
công dân.
2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy
thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức làm công tác hộ tịch ghi nội dung
khai sinh theo quy định tại Điều 14 của Luật này vào Sổ hộ tịch; trường hợp trẻ em có
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quốc tịch nước ngoài thì không ghi nội dung quy định tại điểm c khoản 1 Điều 14 của
Luật này.
Công chức làm công tác hộ tịch, người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào Sổ
hộ tịch. Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy khai
sinh cho người được đăng ký khai sinh.
3. Chính phủ quy định thủ tục đăng ký khai sinh đối với các trường hợp quy
định tại khoản 2 Điều 35 của Luật này”.
Trả lời:
- Về thẩm quyền: Theo quy định tại Điều 37, Luật Hộ tịch năm 2014 quy định
“Điều 37. Thẩm quyền đăng ký kết hôn:
1. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện
đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân Việt
Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa công dân
Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc
tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài.
2. Trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có yêu cầu đăng ký kết
hôn tại Việt Nam thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của một trong hai bên
thực hiện đăng ký kết hôn”
- Thủ tục đăng ký kết hôn : Theo quy định tại Điều 38, Luật Hộ tịch năm 2014
Thẩm quyền, thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước quy định :
ngoài như thế nào?
“ Điều 38. Thủ tục đăng ký kết hôn
1. Hai bên nam, nữ nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy xác nhận của tổ
chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận người đó không
mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được
hành vi của mình cho cơ quan đăng ký hộ tịch.
Người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài phải nộp thêm
giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân, bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay
hộ chiếu.
2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1
Điều này, công chức làm công tác hộ tịch có trách nhiệm xác minh, nếu thấy đủ điều
kiện kết hôn theo quy định của pháp luật thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp huyện giải quyết.
3. Khi đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân
dân, công chức làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu các bên tự
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nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào
Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên
nam, nữ.
4. Chính phủ quy định bổ sung giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hôn, việc phỏng
vấn, xác minh mục đích kết hôn khi giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn; thủ tục cấp
giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam để kết hôn với người nước
ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài nhằm bảo đảm quyền,
lợi ích hợp pháp của các bên”.
Trả lời:- Phạm vi thay đổi hộ tịch: Theo quy định tại Điều 26, Luật Hộ tịch năm 2014
quy định “Điều 26. Phạm vi thay đổi hộ tịch:
1. Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng
ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự.
2. Thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký sau khi
được nhận làm con nuôi theo quy định của Luật nuôi con nuôi”.
- Về thẩm quyền: Theo quy định tại Điều 46, Luật Hộ tịch năm 2014 quy định
“Điều 46. Thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân
tộc:
1. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú
của người nước ngoài có thẩm quyền giải quyết việc cải chính, bổ sung hộ tịch đối với
Phạm vi, thẩm quyền, thủ tục đăng ký thay đổi, cải người nước ngoài đã đăng ký hộ tịch tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.
chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc?
2. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã
đăng ký hộ tịch trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính, bổ sung
hộ tịch, xác định lại dân tộc.
3. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú
của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân
Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc”
- Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc:
Theo quy định tại Điều 47, Luật Hộ tịch năm 2014 quy định :
“Điều 47. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân
tộc
1. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch được áp dụng theo quy định tại
Điều 28 của Luật này.
Trường hợp yêu cầu xác định lại dân tộc thì phải có giấy tờ làm căn cứ chứng
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minh theo quy định của pháp luật; trình tự được thực hiện theo quy định tại Điều 28
của Luật này.
2. Thủ tục yêu cầu bổ sung thông tin hộ tịch được áp dụng theo quy định tại
Điều 29 của Luật này”
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Kính gởi quý cơ quan, Hiện tại tôi có thuê căn nhà tại
tổ dân phố 7, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh
Gia Lai từ tháng 12/2018 để ở cùng với em trai cùng
vài người khác. Tôi có lên UBND thị trấn Đak Đoa
để làm thủ tục đăng ký tạm trú thì được yêu cần phải
cung cấp giấy tạm vắng do địa phương đang thường
trú cấp cho em trai tôi, vì lý do em tôi còn trong độ
tuổi nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, khi về địa phương
(tại huyện Nam Trà My, Quảng Nam) để xin cấp giấy
tạm vắng, tôi nhận được phản hồi là theo quy định
mới sẽ không cấp giấy chứng nhận tạm vắng cho
công dân nữa. Tôi đã đến trình bày với đồng chí công
an khu vực về phản hồi của địa phương nhưng đồng
chí công an vẫn không chấp nhận hồ sơ vì lý do thiếu
xác nhận tạm vắng cho em tôi.
Tôi đã tìm hiều qua về hồ sơ đăng kí tạm trú
thì không có yêu cầu nào về giấy xác nhận tạm vắng
cả. Vậy yêu cầu của đồng chí công an khu vực có
đúng không? Làm thế nào để tôi có thể hoàn tất thủ
tục khi một bên không cấp giấy tạm vắng và một bên
lại yêu cầu.
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mẹ tôi có
ghi số CMND của bà được Quân khu V cấp năm
1977. Biết giấy CMND cũ hết hiệu lực nên bà đã làm
CMND dân sự mới được 5 năm. Nay mẹ tôi muốn
đăng ký tài sản gắn liền trên đất nhưng vướng phải
giấy CMND không trùng khớp trong sổ đỏ. Bộ phận
tiếp nhận hồ sơ của huyện yêu cầu phải có giấy xác
nhận 2 giấy CMND kia là của một người. Vậy tôi hỏi
có cần thiết phải xác nhận 2 giấy CMND là của một

Trả lời: Theo Khoản 2, Điều 32 Luật cư trú quy định về Khai báo tạm vắng thì:
2. Người trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên đi khỏi huyện,
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi mình cư trú từ ba tháng trở lên có trách
nhiệm khai báo tạm vắng.
Như vậy trong trường hợp này, em bạn đang trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự
khi đi khỏi địa phương phải có giấy tạm vắng, do đó việc Cảnh sát khu vực hướng dẫn
bạn là đúng.

Trả lời: Theo nội dung câu hỏi của Bà, Bà đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất bổ sung tài sản gắn liền với đất đồng thời thực hiện thủ tục đăng ký biến
động xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân là thay đổi số giấy chứng minh nhân
dân.
Theo quy định Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 và
khoản 6 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định hồ sơ nộp khi xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy
chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp
theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, gồm có:
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người không? Cơ quan chức năng nào có thể xác
nhận điều đó?
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Cho tôi hỏi, tôi có lô đất hoa màu diện tích 130m2. (
Nằm trong sổ của ông Võ Đình Minh ( đã chết) vào
sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1076,
tờ bản đồ số 3, số thửa 167, diện tích 795m2, mục
đích sử dụng đất màu, thời hạn sử dụng 6/2016 tại
thôn 3, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa . Vậy bây
giờ tôi muốn chuyển lô đất 130m2 của tôi thành đất
thổ cư có được không?, Và thủ tục như thế nào?.
Cảm ơn.
Vợ chồng tôi đã tạm trú từ tháng 1 năm 2014 đến
nay(có sổ tạm trú ) đến nay có thông báo sổ hết hạn
sổ tạm trú và tôi lên làm lại sổ tạm trú mới thì được
thông báo phải chuẩn bị

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;
b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
c) Bản sao Giấy chứng minh nhân dân mới hoặc Giấy Giấy chứng minh nhân
dân quận đội mới hoặc thẻ căn cước công dân mới hoặc sổ hộ khẩu, giấy tờ khác
chứng minh thay đổi nhân thân đối với trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân của
người có tên trên Giấy chứng nhận;
d) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay đổi
thông tin pháp nhân đối với trường hợp thay đổi thông tin về pháp nhân của tổ chức
đã ghi trên giấy chứng nhận.
Do trường hợp của Bà đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận bổ sung tài sản gắn
liền với đất đồng thời thực hiện đăng ký biến động do thay đổi số Giấy chứng minh
nhân dân nên Bà phải nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận bổ sung tài sản gắn
liền với đất theo quy định đồng thời với hồ sơ xác nhận thay đổi thông tin về pháp
nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy
chứng nhận đã cấp theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền
với đất theo quy định nêu trên.
Như vậy trường hợp của Bà cần phải nộp giấy tờ khác chứng minh thay đổi
nhân thân đối với trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân của người có tên trên
Giấy chứng nhận như Giấy xác nhận chứng minh nhân dân của cơ quan Công an hoặc
giấy xác nhận chứng minh quân đội của cơ quan Quân đội. (Có mẫu tham khảo kèm
theo).

Trả lời:Về nội dung hỏi của công dân, thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng
đăng ký sử dụng đất một cấp.Ông (bà) có thể đến Bộ Phận tiếp nhận và Trả kết quả
huyện gặp cán bộ tiếp nhận hồ sơ đất đai để được hướng dẫn cụ thể.

Trả lời:Theo quy định của Luật cư trú (sửa đổi năm 2013), thông tư 35/2014/TTBCA hướng dẫn thực hiện. Do bạn chưa nói rõ về nội dung nên chúng tôi trao đổi như
sau:
Thời hạn tạm trú theo quy định là 2 năm, vì bạn tạm trú từ năm 2014 nên đến
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1. phô tô Chứng minh nhân dân của 2 vợ
chồng(bản photocoppy).
2. Bản khai nhân khẩu (HK01).
3. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu
(HK02) của tôi và vợ.
4. Giấy đăng ký kết hôn(bản photocoppy).
5. Giấy khai sinh của con tôi(bản photocoppy)
6. Hợp đồng thuê nhà còn thời hạn.
7. Sổ tạm trú cũ (bản photocoppy).
Tôi chuẩn bị đầy đủ và nộp được 2 tuần thì lại
có thông báo là phải nộp thêm sổ đỏ(bản
photocoppy) của chủ nhà.
Cho tôi hỏi như vậy có đúng không?
Tôi có một việc muốn hỏi như sau:Mẹ tôi có mảnh
đất có giấy xác nhận nhà ở của UBND thị trấn. Hiện
nay mẹ tôi đã mất( trước khi mất mẹ tôi không có lập
di chúc gì cả) bây giờ anh em tôi đồng ý ký giấy
chuyển nhượng quyền thừa kế mảnh đất trên lại cho
tôi. Bản thân tôi là thương binh hạng 4/4. Vậy bây
giờ tôi muốn làm sổ đỏ cho mảnh đất kia thì có được
giảm không? Mong sớm nhận được câu trả lời của
quý cấp, xin chân thành cảm ơn!

Vợ chồng tôi sinh con ở Tp, nay muốn khai sinh cho
con ở quê nhưng không sắp xếp thời gian để về quê
khai sinh cho con được. Theo quy định hiện hành
thì vợ chồng tôi có được nhờ ông bà ở quê khai sinh
cho con không?

nay đã quá 2 năm, do đó bạn phải làm lại thủ tục như đăng ký mới, do đó hướng dẫn
thủ tục như trên là đúng.
Nếu bạn đang tạm trú liên tục, chưa hết hạn thì khi gia hạn tạm trú chỉ cần có
phiếu báo thay đổi nhân khẩu và sổ tạm trú là được.
Trường hợp chủ cho bạn thuê để ở có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại nơi
bạn đang ở thì chỉ cần có hợp đồng cho thuê mà không cần phải có giấy tờ chứng
minh chỗ ở hợp pháp.

Trả lời: Vì mẹ của bà đã mất, không để lại di chúc nên đề nghị bà liên hệ với những
người thuộc diện thừa kế theo pháp luật để cử người đại diện đứng tên theo quy định.
Đề nghị bà liên hệ với UBND thị trấn Đak Đoa để thực hiện các thủ tục có liên quan.
Về việc miễn giảm tiền sử dụng đất, đề nghị bà cung cấp các bản sao có liên
quan trong quá trình làm GCN QSDĐ để cơ quan thuế xác minh và có thông báo miễn
giảm cụ thể.
Trả lời: Theo quy định tại Điều 15 Luật hộ tịch 2014, có quy định:
Điều 15. Trách nhiệm đăng ký khai sinh
1. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm
đăng ký khai sinh cho con; trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con
thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ
em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em.
2. Công chức tư pháp - hộ tịch thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc đăng ký
khai sinh cho trẻ em trên địa bàn trong thời hạn quy định; trường hợp cần thiết thì
thực hiện đăng ký khai sinh lưu động.
Như vậy, theo quy định trên thì, đối với trường hợp của gia đình bạn nếu vợ
chồng bạn không thể về quê trực tiếp đăng ký khai sinh cho bé, vợ chồng bạn có thể
nhờ bố mẹ bạn ở quê để đăng ký khai sinh cho bé. Pháp luật cho phép nhờ người thân
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Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của chủ
tịch ủy ban nhân dân cấp huyện trong lĩnh vực du
lịch?

Đất được cấp cho hộ gia đình thì các thành viên có
tên trong hộ khẩu đều có quyền sở hữu?
Nội dung: Nhà em có mảnh đất được nhà
nước cấp sổ cho hộ gia đình. Tại thời điểm cấp sổ đỏ
thì lúc đó em chưa sinh ra nên vẫn chưa có tên trong
hộ khẩu. Theo như em biết thì đất được cấp cho hộ
gia đình thì được xem là tài sản của tất cả thành viên
trong gia đình. Vậy cho em hỏi đất được cấp cho hộ
gia đình thì các thành viên có tên trong hộ khẩu đều
có quyền sở hữu?

thích đăng ký khai sinh cho bé, không yêu cầu bố mẹ phải trực tiếp đăng ký khai sinh
cho bé bạn nhé.
Trả lời: Căn cứ Khoản 2 Điều 20 Nghị định 45/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày
01/08/2019) xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch có quy định về thẩm
quyền xử phạt của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện cụ thể như sau:
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:
- Phạt cảnh cáo;
- Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;
- Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, thẻ hướng dẫn
viên du lịch, quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, biển hiệu phương tiện
vận tải khách du lịch, quyết định công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt
tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, quyết định công nhận điểm du lịch, quyết định công
nhận khu du lịch có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;
- Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt
25.000.000 đồng;
- Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.
Trả lời:Theo quy định tại Khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai 2013 thì:
Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống,
nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và
có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công
nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất.
Theo quy tại Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT về thể hiện thông
tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tại trang 1 của Giấy chứng
nhận như sau:
Hộ gia đình sử dụng đất thì ghi “Hộ gia đình, gồm ông” (hoặc “Hộ gia đình,
gồm bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình
như quy định tại Điểm a Khoản này; địa chỉ thường trú của hộ gia đình. Trường hợp
chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại
diện là thành viên khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất của hộ gia
đình. Dòng tiếp theo ghi “Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất
(hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với … (ghi lần lượt họ tên, năm
sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của những thành viên còn lại trong hộ gia đình có
chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất).
Theo quy định trên đây thì đất được cấp cho hộ gia đình thì những người có
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quan hệ huyết thống tại thời điểm được cấp sổ sẽ có quyền sở hữu đối với đất. Bên
cạnh đó, những người có quyền sở hữu đối với mảnh đất được cấp cho hộ gia đình
cũng sẽ được ghi tên trong giấy chứng nhận. Như bạn trình bày thì thời điểm được gia
đình được cấp sổ thì bạn chưa sinh ra nên chưa có tên trong sổ hộ khẩu. Do đó, hiện
tại dù có tên trong sổ hộ khẩu thì bạn cũng không có quyền sở hữu đối với mảnh đất
được cấp cho hộ gia đình.
Trả lời: Theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Dân sự 2015 quy định Quyền của bên thế
chấp:
1. Khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp, trừ trường
hợp hoa lợi, lợi tức cũng là tài sản thế chấp theo thỏa thuận.
2. Đầu tư để làm tăng giá trị của tài sản thế chấp.
3. Nhận lại tài sản thế chấp do người thứ ba giữ và giấy tờ liên quan đến tài sản
thế chấp do bên nhận thế chấp giữ khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp chấm
dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.
4. Được bán, thay thế, trao đổi tài sản thế chấp, nếu tài sản đó là hàng hóa luân
chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Trong trường hợp này, quyền yêu cầu
bên mua thanh toán tiền, số tiền thu được, tài sản hình thành từ số tiền thu được, tài
sản được thay thế hoặc được trao đổi trở thành tài sản thế chấp.
Có được cho thuê nhà đang thế chấp?
Trường hợp tài sản thế chấp là kho hàng thì bên thế chấp được quyền thay thế
hàng hóa trong kho, nhưng phải bảo đảm giá trị của hàng hóa trong kho đúng như
thỏa thuận.
5. Được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp không phải là hàng hóa luân
chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nếu được bên nhận thế chấp đồng ý hoặc
theo quy định của luật.
6. Được cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp nhưng phải thông báo cho bên
thuê, bên mượn biết về việc tài sản cho thuê, cho mượn đang được dùng để thế chấp
và phải thông báo cho bên nhận thế chấp biết.
Như vậy, theo quy định này thì bên thế chấp có quyền cho thuê tài sản thế chấp
nhưng phải thông báo cho bên thuê, bên mượn biết về việc tài sản cho thuê, cho mượn
đang được dùng để thế chấp và phải thông báo cho bên nhận thế chấp biết. Do đó,
trường hợp này gia đình có thể cho thuê nhà làm mặt bằng kinh doanh và thông báo
với bên thuê và ngân hàng.
2
Tôi mới mua mảnh đất, diện tích 60m , giá 17 Trả lời:Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP quy định, giá tính lệ phí trước
triệu/m2, giá đất ở đây cao hơn so với mức giá Ủy bạ đối với nhà, đất như sau :
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ban tỉnh ban hành 2 triệu/m2. Vậy tôi phải đóng lệ
- Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân
phí trước bạ theo giá Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất
hay giá hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất ?
đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.
- Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm
kê khai lệ phí trước bạ.
Riêng:
* Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà thuộc sở hữu nhà nước bán cho người
đang thuê theo quy định của pháp luật về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người
đang thuê là giá bán thực tế ghi trên hoá đơn bán nhà theo quyết định của Ủy ban
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
* Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà mua theo phương thức đấu giá theo quy
định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá là giá trúng đấu giá thực tế ghi trên hoá đơn
bán hàng.
- Trường hợp giá nhà, đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng
mua bán nhà cao hơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là giá tại hợp đồng chuyển quyền
sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà.
Như vậy, với trường hợp của bạn, giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá tại
hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất.
Gia đình anh H mua mảnh đất với giá 600 triệu. Vậy Trả lời:Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước
anh H phải nộp lệ phí trước bạ với mức phí bao
bạ theo tỷ lệ % của nhà, đất mức thu là 0,5%. Như vậy, anh H phải nộp lệ phí trước bạ
nhiêu ?
0,5% của mảnh đất giá 600 triệu, tức là phải nộp 3 triệu đồng.
Trả lời:Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP quy định các trường hợp được miễn lệ
phí trước bạ (có 31 trường hợp), trong đó có quy Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà
Ông nội tôi trước khi qua đời có ghi di chúc để lại
tặng giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi;
2
cho tôi 50m đất cạnh nhà ông bà. Vậy tôi có phải
cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu
nộp lệ phí trước bạ đối với mảnh đất này hay không? nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan
nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất thì được miễn lệ phí trước bạ. Như vậy bạn không
phải nộp lệ phí trước bạ khi nhận mảnh đất được thừa kế.
Nội dung và hình thức thi tuyển công chức cấp xã từ Trả lời: Theo quy định tại Nghị định 34/2019NĐ-CP ngày 24/4/2019 về sửa đổi, bổ
tháng 5 năm 2019 được quy định như thế nào. Cách sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên
xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định như sau:
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chức.

“Điều 11. Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển
Thi tuyển công chức cấp xã được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:
1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính.
Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện không có điều kiện tổ chức thi trên máy vi
tính thì thi trắc nghiệm trên giấy.
a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:
Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của
Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ
trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thời gian thi 60
phút;
Phần II: Tin học 30 câu hỏi về kiến thức cơ bản, kỹ năng ứng dụng tin học văn
phòng vào nhiệm vụ chuyên môn. Thời gian thi 30 phút;
Trường hợp tổ chức thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có
phần thi tin học.
b) Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ
trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên;
c) Kết quả thi Vòng 1 được xác định theo số câu hỏi trả lời đúng cho từng phần
thi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên
cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy định tại khoản 2
Điều này;
d) Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thi vòng 1 trên máy vi tính
thì phải thông báo kết quả cho người dự tuyển được biết ngay sau khi làm bài thi trên
máy vi tính; không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi
tính;
đ) Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thi vòng 1 trên giấy thì việc
chấm thi thực hiện như sau:
Chậm nhất là 15 ngày sau ngày kết thúc thi vòng 1 phải hoàn thành việc chấm
thi vòng 1;
Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1 phải
công bố kết quả điểm thi để người dự tuyển biết và thông báo việc nhận đơn phúc
khảo trong thời hạn 15 ngày sau ngày thông báo kết quả điểm thi trên Cổng thông tin
điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện;
Trường hợp có đơn phúc khảo thì chậm nhất là 15 ngày sau ngày hết thời hạn
nhận đơn phúc khảo phải hoàn thành việc chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm
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phúc khảo để người dự tuyển được biết;
Căn cứ vào điều kiện thực tiễn trong quá trình tổ chức chấm thi, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân cấp huyện được quyết định kéo dài thời hạn thực hiện các công việc quy
định tại điểm đ khoản 1 Điều này nhưng không quá 15 ngày.
e) Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1 theo
quy định tại điểm d, điểm đ khoản 1 Điều này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
phải thông báo triệu tập người dự tuyển đủ điều kiện dự thi vòng 2;
Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập người dự tuyển được tham
dự vòng 2 thì phải tổ chức thi vòng 2.
2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự
tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.
Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí chức danh công chức yêu cầu
chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức xây dựng
các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau, bảo đảm phù hợp với chức danh
công chức cần tuyển dụng;
b) Hình thức thi: Thi phỏng vấn hoặc thi viết:
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hình thức thi phỏng vấn hoặc
thi viết. Trường hợp vòng 2 được tổ chức bằng hình thức phỏng vấn thì không thực
hiện việc phúc khảo;
c) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút, thi viết 180 phút;
d) Thang điểm (thi phỏng vấn hoặc thi viết): 100 điểm.”
5. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau:
“Điều 13. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển
1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã phải có đủ các điều
kiện sau:
a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định này
đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị
định này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu
được tuyển dụng của từng chức danh công chức.
2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 quy định tại
khoản 2 Điều 11 Nghị định này cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều 8
Nghị định này (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có
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kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được
thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định người trúng tuyển và chịu trách
nhiệm về quyết định của mình.
3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã không được
bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.”
6. Sửa đổi, bổ sung Điều 14, Điều 15 thành Điều 14 như sau:
“Điều 14. Nội dung và hình thức xét tuyển
1. Đối với các chức danh Văn phòng - thống kê, Địa chính - xây dựng - Đô thị
và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và
môi trường (đối với xã), Tài chính - kế toán, Tư pháp - hộ tịch, Văn hóa - xã hội, việc
xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:
a) Vòng 1:
Kiểm tra văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên của người dự
tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển,
nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 quy định tại điểm b khoản này;
Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu
chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải thông
báo triệu tập người dự tuyển đủ điều kiện dự phỏng vấn vòng 2;
Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập người dự tuyển được tham
dự vòng 2 thì phải tổ chức thi phỏng vấn.
b) Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người
dự tuyển. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn 30
phút. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
2. Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã,
thực hiện xét các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị
định này; đối với xã, thị trấn bố trí công an chính quy thì thực hiện theo quy định của
Luật Công an nhân dân.”
7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 16 như sau:
“Điều 16. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức
1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức cấp xã phải có đủ các điều
kiện sau:
a) Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 quy định tại điểm b khoản 1 Điều 14
Nghị định này đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị
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định này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu
được tuyển dụng của từng chức danh công chức.
2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn quy định tại
điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định này cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 1
Điều 8 Nghị định này (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì
người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 quy định tại điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị
định này cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy
ban nhân dân cấp huyện quyết định người trúng tuyển và chịu trách nhiệm về quyết
định của mình.”
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Người xin cấp phép xây dựng sau khi nộp hồ sơ và
đã được cấp Giấy phép xây dựng thì khởi công xây
dựng công trình trong vòng 12 tháng kể từ ngày được
cấp phép. Vậy nếu quá trình xây dựng công trình quá
12 tháng kể từ ngày được cấp phép thì Giấy phép xây
dựng có còn hiệu lực không?
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Trả lời:
Theo quy định tại Điều 93 Luật xây dựng năm 2014 thì điều kiện chung cấp
giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị gồm:
- Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê
duyệt;
- Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi
trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ
công trình thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hoá, di tích lịch
Điều kiện để cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và
và hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép xây dựng trong
công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;
trường hợp này?
- Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định tại khoản 7
Điều 79 của Luật Xây dựng năm 2014;
- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 95,
Điều 96 và Điều 97 của Luật Xây dựng năm 2014.
* Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải đáp ứng các điều kiện quy định tại
khoản 1 Điều này và phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; đối với nhà ở riêng lẻ
thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết
xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết
kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Trả lời: Căn cứ Khoản 10, Điều 90 Luật xây dựng năm 2014 “thời hạn khởi công
công trình không quá 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng”. Trường hợp
công trình của ông đã khởi công xây dựng trong vòng 12 tháng kể từ khi dược cấp
Giấy phép xây dựng là phù hợp với quy định. Giấy phép xây dựng có hiệu lực đến khi
hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng.
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* Đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn khi xây dựng phải phù hợp với quy
hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới (Điều 95) gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;
- Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy
định của pháp luật về đất đai;
- Bản vẽ thiết kế xây dựng;
- Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo
đảm an toàn đối với công trình liền kề.
Trả lời:
Theo Điều 22. Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định Thủ tục chứng thực chữ ký
Bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao
1. Bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ.
2. Bản chính bị hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung.
3. Bản chính đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không
đóng dấu mật nhưng ghi rõ không được sao chụp.
4. Bản chính có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích
Khi tôi phô tô giấy thuê nhà lên chứng thực sao
động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân
không chứng thực được?
tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm
quyền công dân.
5. Bản chính do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công
chứng hoặc chứng nhận chưa được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Khoản 1
Điều 20 của Nghị định này.
6. Giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập nhưng không có xác nhận và đóng dấu
của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Trường họp này khi làm hợp đồng thê nhà hai bên không lên chính quyền địa
phương chứng thực nên không công chứng bản sao từ bản chính được.
Trả lời:
Theo Điều 24. nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định Thủ tục chứng thực chữ ký
Tôi muốn chứng thực chữ ký nhưng tôi chỉ mang
1. Người yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ sau
CMND phô tô có chứng thực lên vậy tôi có được ký
đây:
không?
a) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ
chiếu còn giá trị sử dụng;
b) Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký.
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2. Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ yêu cầu chứng thực, nếu thấy
đủ giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, tại thời điểm chứng thực, người yêu
cầu chứng thực minh mẫn, nhận thức và làm chủ được hành vi của mình và việc
chứng thực không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 25 của Nghị định này thì
yêu cầu người yêu cầu chứng thực ký trước mặt và thực hiện chứng thực.
Trả lời:
1/ Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại Điều 5 Nghị
định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể:
1. Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong các trường
hợp quy định sau đây:
- Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi;
- Mồ côi cả cha và mẹ;
- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích theo quy định của pháp luật;
- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi
dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;
- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt
tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường
giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
Đối tượng được hưởng và trình tự thực hiện hưởng
- Cả cha và mẹ mất tích theo quy định của pháp luật;
trợ cấp xã hội hàng tháng?
- Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã
hội, nhà xã hội;
- Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc
đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở
giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
- Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang
hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;
- Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang
trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử
lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai
nghiện bắt buộc;
- Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã
hội, nhà xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại
giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo
dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
188

2. Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại
Khoản 1 Điều này mà đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao
đẳng, đại học văn bằng thứ nhất.
3. Trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo
không còn khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng
tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác.
4. Người thuộc hộ nghèo không có chồng hoặc không có vợ; có chồng hoặc vợ
đã chết; có chồng hoặc vợ mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới
16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 tuổi đến 22 tuổi nhưng người con đó đang học phổ
thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất (sau
đây gọi chung là người đơn thân nghèo đang nuôi con).
5. Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng
dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang
hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng;
- Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại Điểm a Khoản này
mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng
tháng;
- Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng
dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo
trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng.
- Trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội theo quy
định của pháp luật về người khuyết tật.
2/ Trình tự thực hiện:
Bước 1: Đối tượng bảo trợ xã hội hoặc người giám hộ của đối tượng làm hồ sơ
theo quy định, gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày
làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ hợp lệ theo quy định, Hội đồng xét duyệt trợ giúp
xã hội thực hiện xét duyệt và niêm yết công khai kết quả xét duyệt tại trụ sở Ủy ban
nhân dân cấp xã và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, trừ những
thông tin liên quan đến HIV của đối tượng.
Khi hết thời gian niêm yết, nếu không có khiếu nại thì Hội đồng xét duyệt hoàn
thiện hồ sơ theo quy định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi
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Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết.
Trường hợp có khiếu nại, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội tiến hành xác
minh, thẩm tra, kết luận cụ thể, công khai trước nhân dân và có văn bản kết luận của
Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội để bổ sung vào hồ sơ của đối tượng.
Bước 3: Sau khi nhận đủ hồ sơ đề nghị của Chủ tịch UBND cấp xã, Phòng Lao
động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân
dân cấp huyện ra quyết định hoặc có thông báo cho UBND cấp xã về lý do không
được hưởng trợ cấp xã hội của đối tượng.
Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét và ký quyết định trợ cấp
xã hội hàng tháng cho đối tượng hoặc có thông báo cho UBND cấp xã về lý do không
được hưởng trợ cấp xã hội.
Trả lời:
1/ Theo Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014, đối tượng tham gia
bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước đóng như sau:
- Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại
ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang
công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan,
chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu
hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách
theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;
- Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ
Đối tượng nào được ngân sách nhà nước đóng Bảo ngân sách nhà nước;
hiểm Y tế? Thủ tục cấp thẻ BHYT?
- Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng
từ ngân sách nhà nước;
- Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;
- Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;
- Trẻ em dưới 6 tuổi;
- Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng;
- Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;
- Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc
chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;
- Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại
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Thẻ BHYT mất có được cấp lại? thủ tục?

điểm i khoản này;
- Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;
- Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;
- Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách
của Nhà nước Việt Nam.
* Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:
- Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;
- Học sinh, sinh viên.
2/ Thủ tục cấp thẻ BHYT:
Bước 1: Hộ gia đình kê khai thông tin người đăng ký tham gia bảo hiểm y tế
theo mẫu (Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT
(Mẫu TK1-TS) gửi về Ủy ban nhân dân xã nơi cư trú.
Bước 2: Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận tờ khai, kiểm tra thông tin và lập danh
sách người chỉ tham gia bảo hiểm y tế (Mẫu D03-TS) gửi về cơ quan quản lý đối
tượng và Bảo hiểm xã hội đề nghị cấp bổ sung cho đối tượng đề nghị tham gia
BHYT.
Bước 3: Cơ quan quản lý đối tượng và BHXH nhận đủ hồ sơ tiến hành đối
chiếu thông tin và thực hiện in thẻ BHYT cho đối tượng đề nghị tham gia BHYT theo
quy định.
Trả lời:Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Bảo hiểm y tế quy định: Thẻ Bảo
hiểm y tế được cấp lại trong trường hợp bị mất. Để làm lại thẻ BHYT người tham gia
BHYT hoặc đơn vị có người tham gia BHYT làm thủ tục gửi cơ quan Bảo hiểm xã
hội huyện đề nghị cấp lại.
* Thủ tục hồ sơ gồm:
- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT
(MẫuTK1-TS);
- Thẻ BHYT (trường hợp hỏng hoặc thay đổi thông tin);
- Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ cấp lại, đổi thẻ BHYT (Mục II, III Phụ lục
03 đối với trường hợp thay đổi thông tin).
Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư 41/2014/TTLT-BYTBTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 về thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế:
Người tham gia BHYT trong thời gian chờ cấp lại thẻ, đổi thẻ BHYT khi
đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình giấy hẹn cấp lại thẻ, đổi thẻ BHYT do tổ
chức Bảo hiểm xã hội nơi tiếp nhận hồ sơ cấp lại thẻ, đổi thẻ cấp và một loại giấy tờ
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chứng minh về nhân thân của người đó. Tức trong thời gian đối tượng đang chờ cấp
lại thẻ thì đối tượng vẫn có thể đi khám, chữa bệnh theo BHYT bình thường bằng
cách xuất trình giấy hẹn cấp lại thẻ (giấy hẹn này do cơ quan BHXH nơi nộp hồ sơ
cấp lại thẻ cấp cho bạn) và 1 loại giấy tờ chứng minh nhân thân của bạn có ảnh như
giấy chứng minh nhân dân.
Đáp: Dịch vụ công mức độ 3 cho phép công dân đăng ký thủ tục qua mạng, nếu đủ
điều kiện sẽ được tiếp nhận và giải quyết. Công dân sẽ mang bản chính giấy tờ, văn
Thế nào là dịch vụ công mức đô 3, 4?
bản tới bộ phận Một cửa để đối chiếu kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ khi tới nhận kết
quả. Với dịch vụ công mức độ 4 công dân sẽ được nhận kết quả tại nhà thông qua
dịch vụ bưu chính công ích được cung cấp bởi Bưu điện huyện Chư Prông.
Đáp: Để đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến của cơ quan hành chính nhà nước,
tổ chức, cá nhân cần đăng ký một tài khoản đăng nhập.
Tài khoản đăng nhập là gì?
Tài khoản này là cơ sở để khẳng định tính pháp lý của tổ chức, cá nhân khi
giao dịch trực tuyến với cơ quan nhà nước. Tài khoản này tương tự như giấy phép
kinh doanh, chứng minh nhân dân của tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
Đáp:Việc đăng ký tài khoản đăng nhập sẽ giúp tổ chức, cá nhân có thể chủ động giao
Lợi ích của việc đăng ký tài khoản đăng nhập?
dịch với cơ quan nhà nước qua dịch vụ công trực tuyến.
Tổ chức, công dân có thể theo dõi được quá trình xử lý hồ sơ của mình thông
qua tài khoản đăng nhập.
Đáp: Để sử dụng dịch vụ công trực tuyến huyện Chư Prông, cần truy cập vào địa chỉ
http://dvc.gialai.gov.vn/dich-vu-cong-truc-tuyen chọn cơ quan thực hiện là UBND
huyện Chư Prông, chọn mức độ thực hiện là mức độ 3 (mức độ 4), tiếp theo chọn
Có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở huyện
lĩnh vực cần thực hiện và làm theo hướng dẫn.
Chư Prông được không? Gồm những thủ tục hành
Hiện nay huyện Chư Prông đã triển khai 29 thủ tục hành chính có thể thực hiện
chính nào?
qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, cụ thể: Tư pháp (06 thủ tục), Nội vụ (07 thủ
tục), Đăng ký kinh doanh (05 thủ tục), Công thương (03 thủ tục), Lao động – TBXH
(03 thủ tục), Giáo dục và Đào tạo (02 thủ tục), Tài nguyên và Môi trường (01 thủ tục),
Thông tin và Truyền thông (02 thủ tục).
Đáp:Việc đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục
Muốn góp ý về thái độ phục vụ và kết quả giải quyết hành chính là cơ sở để các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Chư Prông nâng cao
thủ tục hành chính phải làm như thế nào?
chất lượng phục vụ và giải quyết Thủ tục hành chính đối với tổ chức, công dân trên
địa bàn huyện ngày càng tốt hơn.
Để tham gia đánh giá, truy cập vào địa chỉ http://dvc.gialai.gov.vn chọn mục
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Tôi sinh năm 1978 tại thị trấn Chư Prông, huyện Chư
Prông, tỉnh Gia Lai, đăng ký khai sinh tại thị trấn
Chư Prông. Do sơ suất nên giấy khai sinh bản chính
của tôi bị thất lạc. Nay do nhu cầu công việc nên tôi
cần giấy khai sinh bản sao. Vậy tôi phải làm gì để
được cấp bản sao?

Chị A chung sống với anh T nhưng không đăng ký
kết hôn. Do mâu thuẫn nên T bỏ di và không biết
rằng A có thai với T. Sau khi sinh đưọc một bé gái,
chị A làm thủ tục khai sinh cho con, chị cho đứa bé
mang họ mẹ và trong giấy khai sinh của cháu không
có tên người cha. Gần đây, T biết chị A sinh con, qua
tìm hiểu biết đó là con mình nên T đã quay lại xin
nhận con, hàn gắn mối quan hệ trước đây. Chị A
đồng ý cho anh T nhận con gái. Tuy nhiên, chị A băn
khoăn không biết chị có thể bổ sung tên T là cha vào
giấy khai sinh của đưa bé không? Cơ quan nào có
thẩm quyền giải quyết việc này?

Đáp: Hiện sổ hộ tịch trên địa bàn xã từ trước năm 2002 đã được chuyển về phòng Tư
pháp huyện Chư Prông để thống nhất quản lý. Công dân có thể tới trực tiếp bộ phận
Một cửa huyện Chư Prông để thực hiện thủ tục cấp trích lục bản sao hoặc truy cập
website https://dvc.gialai.gov.vn/, điền đầy đủ thông tin và làm theo hướng dẫn để
đăng ký trực tuy
Đáp:
Theo quy định tại Điều 88 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì con sinh ra
trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con chung của vợ chồng
được xác định là cha, mẹ của con.
Do đó, nếu anh T muốn nhận con thì anh chị có thể đề nghị cơ quan có thẩm
quyền ghi bổ sung tên người cha vào giấy khai sinh của cháu. Tuy nhiên, trước khi
ghi bố sung tên cha vào giấy khai sinh của con, anh T cần phải làm thủ tục đăng ký
việc nhận cha cho con.
Tại Điều 19 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành Luật Hộ tịch quy định về đăng ký nhận cha, mẹ, con như sau:
- UBND xã ở khu vực biên giói thực hiện đăng ký việc nhận cha, mẹ, con của
công dân Việt Nam thường trú tại địa bàn xã đó với công dân của nước láng giềng
thường trú tại đơn vị hành chính tương đương cấp xã của Việt Nam, tiếp giáp với xã ở
khu vực biên giới của Việt Nam nơi công dân Việt Nam thường trú.
- Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con xuất trình bản chính một trong các
giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có
dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng (sau
đây gọi là giấy tò' tùy thân) để chứng minh về nhân thân và trực tiếp nộp hồ sơ tại
UBND xã; hồ sơ đăng ký nhận cha, mẹ, con gồm các giấy tờ sau đây:
+ Tờ khai nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định;
+ Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ cha - con hoặc quan hệ mẹ - con;
+ Bản sao giấy tờ chứng minh nhân thân, chúng minh nơi thường trú ở khu vực
biên giới của công dân nước láng giềng.
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức
tư pháp-hộ tịch kiểm tra hồ sơ, niêm yết việc nhận cha, mẹ, con tại trụ sở ủy ban nhân
dân và báo cáo Chủ tịch UBND xã quyết định. Trường hợp phải xác minh thì thời hạn
giải quyết không quá 12 ngày làm việc.
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Nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, công chức
tư pháp - hộ tịch ghi nội dung vào sổ hộ tịch, cùng người có yêu cầu ký, ghi rõ họ tên
vào Sổ hộ tịch; Chủ tịch UBND xã ký cấp cho mỗi bên 01 bản chính trích lục hộ tịch.
Khi đăng ký việc nhận cha, mẹ, con, các bên cha, mẹ, con phải có mặt. Chủ tịch
UBND cấp xã ký và cấp cho mỗi bên một bản chính Quyết định công nhận việc nhận
cha, mẹ, con. Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh cho người con sẽ căn
cứ Quyết định này để ghi bổ sung phần khai về cha, mẹ trong Sô đăng ký khai sinh và
bản chính Giấy khai sinh của người con.
Như vậy, để bổ sung tên anh T trong giấy khai sinh cho con, thì trước tiên anh
T, chị A phải làm thủ tục đăng ký việc nhận cha cho con. Sau khi có quyết định công
nhận việc nhận cha, con, UBND cấp xã, nơi chị A đã đăng ký khai sinh cho con sẽ ghi
bố sung phần khai về cha trong sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh của
con.
Đáp:
Theo quy định tại Điều 28 BLDS năm 2015 thì cá nhân có quyền yêu cầu cơ
quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:
a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh
hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;
b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc
Trước đây, khi đăng ký khai sinh, anh C đặt tên cho khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại
con là Phạm Thị L. Khi con được 6 tháng tuồi, vợ
tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;
chồng anh C cho con về quê nội thăm ông bà, họ
c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho
hàng. Tuy nhiên, khi nghe tên đầy đủ của cháu, thì con;
thấy trùng tên của bà cô tổ trong họ nên ông nội cháu
d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của
yêu cầu phải đổi tên cho cháu. Trong trường hợp này, mình;
vợ chồng anh C có thế thay đối tên cho con đưọc
e) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố
không?
nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là
công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;
f) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giói
tính;
g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.
Việc thay đổi tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người
đó.
Việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ
-
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dân sự được xác lập theo tên cũ.
Căn cứ vào quy định trên của pháp luật, thì với tư cách là cha mẹ đẻ của cháu bé
(hiện cháu dưới 9 tuổi), vợ chồng anh chị có quyền được thay đổi tên cho con.
Đáp:Theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì các trường hợp sau
không cấp Giấy chúng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất:
- Tổ chức, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất để quản lý thuộc các
trường hợp quy định tại Điều 8 của Luật Đất đai.
- Người đang quản lý, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của
xã, phường, thị trấn.
- Người thuê, thuê lại đất của người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê, thuê lại
đất của nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm
Những trường hợp nào không cấp Giấy chứng nhận công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
- Người nhận khoán đất trong các nông trường, lâm trường, doanh nghiệp
khác gắn liền với đất?
nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng đặc dụng.
- Người đang sử dụng đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết
định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Tổ chức, Ủy ban nhân dân cấp xã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử
dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng gồm đường giao
thông, công trình dẫn nước, dẫn xăng, dầu, khí; đường dây truyền tải điện, truyền dẫn
thông tin; khu vui chơi giải trí ngoài trời; nghĩa trang, nghĩa địa không nhằm mục đích
kinh doanh.
Đáp:
Theo quy định tại Điều 108 Luật đất đai năm 2013 thì Tính tiền sử dụng đất,
tiền thuê đất được dựa trên những căn cứ sau:
Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được dựa trên
a) Căn cứ tính tiền sử dụng đất:
những căn cứ nào?
- Diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận
quyền sử dụng đất;
- Mục đích sử dụng đất;
- Giá đất theo quy định tại Điều 114 của Luật đất đai; trường hợp đấu giá quyền
sử dụng đất thì giá đất là giá trúng đấu giá.
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Tôi xin hỏi trường hợp Công ty B muốn hoán đổi đất
công do UBND thị trấn quản lý có đươc không?
Trình tự thủ tục thực hiện như thế nào?

Tôi có lô đất tại đường Hùng Vương, thị trấn Chư
Prông, huyện Chư Prông do cha tôi đứng tên trong
bìa đỏ, nay cha mẹ tôi đã mất hết nhưng chúng tôi
không biết bìa đỏ ở đâu, có lẽ đã bị thất lạc. Tôi
muốn được cấp lại bìa đỏ. Xin hỏi phải làm những
giấy tờ gì và làm lại bìa đỏ tại đâu?

b) Căn cứ tính tiền cho thuê đất:
- Diện tích đất cho thuê;
- Thời hạn cho thuê đất;
- Đơn giá thuê đất; trường hợp đấu giá quyền thuê đất thì giá đất thuê là đơn
giá trúng đấu giá;
- Hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc cho thuê
đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
c) Thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là thời điểm Nhà nước
quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận
quyền sử dụng đất.
Đáp:Hiện nay, tại Điều 190 của Luật Đất đai về Điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng
đất nông nghiệp “Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước
giao đất, do chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử
dụng đất hợp pháp từ người khác thì chỉ được chuyến đối quyền sử dụng đất nông
nghiệp trong cùng xã, phường, thị trấn cho hộ gia đình, cá nhân khác để thuận lợi cho
sản xuất nông nghiệp và không phải nộp thuế thu nhập từ việc chuyến đối quyền sử
dụng đất và lệ phí trước bạ.”. Theo quy định này, Luật Đất đai chỉ cho phép đối với
đối tượng là Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được chuyển đổi với hộ
gia đình, cá nhân khác trong cùng xã, phường, thị trấn.
Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành không có quy định,
hướng dẫn thủ tục hoán đổi đất giữa tổ chức (Công ty) với quỹ đất công do UBND
xã/phường quản lý.
Đáp:Những thủ tục ông (bà) cần phải làm:
1. Lập thủ tục hủy Giấy chứng nhận đã cấp:
- Trước tiên ông(bà) phải khai báo với UBND thị trấn Chư Prông về việc mất
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt GCNQSDĐ). Đồng thời liên hệ với Văn
phòng Đăng ký QSDĐ huyện Chư Prông sao lục toàn bộ hồ sơ đã cấp GCN cho cha,
mẹ của ông (bà) để lập thủ tục hủy GCN đã cấp.
- UBND thị trấn Chư Prông có trách nhiệm niêm yết thông báo mất
GCNQSDĐ tại trụ sở UBND thị trấn. Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo
mất Giấy chứng nhận tại trụ sở UBND thị trấn; Văn phòng ĐKQSDĐ có trách nhiệm
lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký quyết định hủy Giấy chứng nhận
đã mất.
2. Thủ tục nhận thừa kế: Tại thời điểm này do bố mẹ ông đều đã mất do đó
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Trình tự thủ tục chuyển từ đất trồng cây lâu năm
(CLN) sang đất nông nghiệp khác (NKH) gồm những
giấy tờ gì? Thời gian thực hiện bao lâu? nghĩa vụ tài
chính thế nào? cơ quan thực hiện và cơ sở pháp lý để
thực hiện?

410

Xin cho biết, việc tố cáo có thể ủy quyền cho người
khác thực hiện không?

việc cấp lại GCN cho cha, mẹ của ông(bà) là không thể thực hiện được. Vì vậy, gia
đình ông (bà) phải liên hệ với UBND thị trấn Chư Prông để được hướng dẫn thủ tục
thừa kế theo quy định của pháp luật.
II. Hồ sơ cần thiết để thực hiện thủ tục nhận thừa kế, bao gồm các loại giấy tờ
sau:
- Văn bản về việc thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền
với đất theo quy định;
- Toàn bộ hồ sơ sao lưu giấy chúng nhận đã cấp của người để lại thừa kế;
- Biên bản kết thúc việc niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận của UBND
thị trấn;
- Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận đã mất của cơ quan có thẩm
quyền.
Đáp: Theo quy định tại Điều 57 của Luât Đất đai và Khoản 1 Điều 11 của Thông tư
số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên
và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và
Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ thì trường
hợp chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm (CLN) sang đất nông nghiệp khác
(NKH) thuộc trường hợp chuyển mục đích không phải xin phép và không phải đăng
ký biến động với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do vậy, đối với trường hợp này,
người sử dụng đất không phải thực hiện thủ tục hành chính và không phải thực hiện
Đáp:Tổ
là việckhi
công
dân theo
nghĩa vụcáo
tài chính
chuyển
mục thủ
đíchtục do Luật tố cáo quy định báo cho cơ quan, tổ
chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ
chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền,
lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.
Xuất phát từ khái niệm trên về tố cáo cho thấy việc tố cáo có ảnh hưởng trực
tiếp đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi bị tố cáo.
Do đó, người tố cáo phải chịu trách nhiệm về nội dung tố cáo của mình, nếu cố
ý tố cáo sai sự thật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt
hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tại Điều 9 Luật tố cáo quy định việc tố cáo được thực hiện bằng đơn tố cáo
hoặc tố cáo trực tiếp.
Trường hợp tố cáo được thực hiện bằng đơn thì trong đơn tố cáo phải ghi rõ
ngày, tháng, năm tố cáo; họ, tên, địa chỉ của người tố cáo; nội dung tố cáo. Đơn tố cáo
phải do người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo bằng
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đơn thì trong đơn phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của từng người tố cáo, có chữ ký hoặc
điểm chỉ của những người tố cáo; họ, tên người đại diện cho những người tố cáo để
phối hợp khi có yêu cầu của người giải quyết tố cáo.
Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người tiếp nhận hướng dẫn
người tố cáo viết đơn tố cáo hoặc người tiếp nhận ghi lại việc tố cáo bằng văn bản và
yêu cầu người to cáo ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội
dung tương tự như trong đơn tố cáo. Trường hợp nhiều người đến tố cáo trực tiếp thì
người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo cử đại diện để trình bày nội dung tố cáo.
Từ các quy định pháp luật nêu trên cho thấy, người tố cáo không được ủy quyền
cho người khác thực hiện quyền tố cáo.
Quyền khiếu nại, tố cáo là một quyền chính trị quan trọng của công dân. Đây là
một công cụ pháp lý quan trọng, bảo đảm cho công dân có khả năng bảo vệ quyền lợi
chính đáng của mình, đồng thời phát hiện ra những vi phạm trong hoạt động của cơ
quan nhà nước và các tố chức xã hội, giúp cho việc chỉnh đốn, củng cố và cải tiến
hoạt động của các cơ quan này. Thông qua việc thực hiện quyền này, công dân đã góp
phần tích cực và chủ động vào hoạt động quản lý nhà nước và xã hội. Điều 30 Hiến
Đề nghị cho biết, quyền khiếu nại, tố cáo của công
pháp năm 2013 quy định:
dân được Pháp luật quy định như thế nào?
1. Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm
quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, giải quyết khiếu
nại, tố cáo. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất, tinh thần và phục
hồi danh dự theo quy định của pháp luật.
Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố
cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác.”
Trả lời:
Thủ tục giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng được quy
định tại Điều 38 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH như sau:
1. Cá nhân lập bản khai kèm bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng
Thủ tục giải quyết chế độ đối với người có công giúp
đỡ cách mạng được quy định như thế nào?
nhận Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công”, Bằng “Có công với nước”, Huân chương
Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến, Quyết định khen thưởng và gửi Ủy ban nhân
dân cấp xã.
Trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng có tên trong hồ sơ khen thưởng
nhưng không có tên trong Bằng “Có công với nước”, Huân chương, Huy chương
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Kháng chiến của gia đình thì kèm theo giấy xác nhận của cơ quan Thi đua - Khen
thưởng cấp huyện.
Trường hợp Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với
nước” hoặc Huân chương, Huy chương Kháng chiến khen tặng cho gia đình, ghi tên
nhiều người thì mỗi người lập một bộ hồ sơ riêng.
2. Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ
hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận và lập danh sách kèm giấy tờ quy định tại
Khoản 1 Điều này gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày
nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy định tại
Khoản 2 Điều này gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày
nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra và ra quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc trợ
cấp một lần.
Trả lời:
Điều kiện xác nhận đối với người có công với cách mạng hoạt động cách mạng trước
ngày 01/01/1945 được quy định tại Điều 5 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, theo đó, chỉ
nhữn người có đủ điều kiện sau đây được xem xét xác nhận là người hoạt động cách
mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945:
- Tham gia hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;
Đề nghị cho biết điều kiện xác nhận đối với người
- Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương hoặc được kết nạp lại trước
hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945?
ngày 19 tháng Tám năm 1945, được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận theo
quy định tại Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 24 tháng 12 năm 1977 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng (khóa IV) về chính sách, chế độ đối với cán bộ, đảng viên hoạt động lâu
năm và Thông tri số 07-TT/TC ngày 21 tháng 3 năm 1979 của Ban Tổ chức Trung
ương hướng dẫn vận dụng tiêu chuẩn và xác nhận những đối tượng hưởng chính sách,
chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 19 tháng Tám năm 1945.
Không xác nhận đối với trường hợp bị khai trừ khỏi Đảng.
Thủ tục làm hồ sơ đối với người được hưởng chế độ Trả lời:
người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945-8/1945
Điều 13 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định thủ tục hồ sơ đối với người
được pháp luật quy định như thế nào?
được hưởng chế độ người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến cách mạng
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hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với cá nhân hưởng
chế độ người hoạt động cách mạng từ 01/01/19458/1945, gồm những giấy tờ gì?

5. Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi chế độ đối với liệt sĩ
gồm những giấy tờ gì?
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Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ
được pháp luật quy định như thế nào?

tháng 8/1945 như sau
- Viết bản khai về quá trình hoạt động cách mạng có xác nhận của Ủy ban nhân
dân cấp xã nơi cư trú; trường hợp người hoạt động cách mạng đã hy sinh, từ trần thì
đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai kèm biên bản ủy quyền;
- Gửi bản khai kèm theo một trong các giấy tờ, tài liệu quy định đến các cơ
quan sau để xem xét, quyết định: Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc trung
ương xem xét, quyết định đối với người hoạt động cách mạng thuộc cấp ủy địa
phương quản lý; Ban đảng, Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc trung
ương xem xét, quyết định đối với người hoạt động cách mạng thuộc bộ, ban, ngành,
đoàn thể trung ương quản lý; Tổng cục Chính trị xem xét, quyết định đối với người
hoạt động cách mạng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; Tổng cục Xây dựng lực
lượng Công an nhân dân xem xét, quyết định.
Trả lời:
Điều 14 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định hồ sơ đối với người hưởng chế
độ người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến 8/1945 gồm:
- Quyết định công nhận của các cơ quan có thẩm quyền.
- Quyết định trợ cấp của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Trả lời:
Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với liệt sĩ gồm giấy tờ quy định tại Điều 19
Nghj định số 31/2013/NĐ-CP gồm những giấy tờ sau:
- Giấy báo tử.
- Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ.
- Quyết định cấp Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất của Giám
đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Trả lời:
Điều 7 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH quy định thủ tục giải quyết chế độ
đối với thân nhân liệt sĩ như sau:
- Đại diện thân nhân liệt sĩ có trách nhiệm lập bản khai tình hình thân nhân
kèm biên bản ủy quyền và bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công” gửi Ủy ban nhân dân cấp
xã.
Trường hợp thân nhân là người có công nuôi liệt sĩ phải có đề nghị bằng văn
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bản của gia đình, họ tộc liệt sĩ, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.
Trường hợp thân nhân là con dưới 18 tuổi phải có thêm bản sao giấy khai sinh.
Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên đang đi học phải có thêm
giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nơi đang theo học; nếu đang theo học tại cơ sở giáo
dục nghề nghiệp hoặc giáo dục đại học thì phải có thêm bản sao Bằng tốt nghiệp trung
học phổ thông hoặc giấy xác nhận của cơ sở giáo dục trung học phổ thông về thời
điểm kết thúc học.
Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật
đặc biệt nặng từ nhỏ phải có thêm giấy xác nhận mức độ khuyết tật của Hội đồng xác
định mức độ khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật và biên bản của Hội
đồng giám định y khoa cấp tỉnh.
Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng hoặc đặc
biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi mà không có thu nhập hàng tháng hoặc có thu nhập hàng
tháng nhưng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn phải có thêm giấy xác nhận mức độ khuyết
tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật và giấy xác nhận thu nhập (Mẫu TN) của
Ủy ban nhân dân cấp xã và biên bản của Hội đồng y khoa cấp tỉnh.
Trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng
thì người thờ cúng lập bản khai tình hình thân nhân kèm biên bản ủy quyền và bản sao
Bằng “Tổ quốc ghi công” gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được bản
khai, có trách nhiệm:
+ Chứng nhận bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ (bao gồm cả trường hợp thân
nhân hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng);
+ Gửi các giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều này đến Phòng Lao động Thương binh và Xã hội.
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 05 ngày kể từ ngày
nhận được giấy tờ, có trách nhiệm tổng hợp, lập danh sách, gửi các giấy tờ theo quy
định tại Khoản 2 Điều này đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày
nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm ra quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình
liệt sĩ và trợ cấp hàng tháng hoặc quyết định trợ cấp một lần
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Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật
đặc biệt nặng từ nhỏ hoặc bị khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi mà
không có thu nhập hàng tháng hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn 0,6 lần
mức chuẩn thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giới thiệu giám định tại Hội
đồng giám định y khoa cấp tỉnh và căn cứ vào kết luận giám định để ra quyết định.
Trả lời:
Điều 15 Pháp lệnh người có công (sửa đổi, bổ sung năm 2012) quy định các
chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng bao gồm:
- Các chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ ;
Bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng những chế độ
- Phụ cấp hàng tháng;
ưu đãi gì?
- Trợ cấp người phục vụ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình;
- Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm;
- Nhà nước và xã hội tặng nhà tình nghĩa hoặc hỗ trợ về nhà ở theo quy định.
Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình được Nhà nước mua
bảo hiểm y tế.
Trả lời:
Điều kiện xác nhận là thương binh quy định tại Điều 27 Nghị định số
31/2013/NĐ-CP
Theo đó: Người bị thương thuộc một trong các trường hợp sau được xem xét
xác nhận là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh:
- Chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia;
- Trực tiếp phục vụ chiến đấu trong khi địch bắn phá: Tải đạn, cứu thương, tải
Để được xác nhận là thương binh thì cần đáp ứng
thương, đảm bảo thông tin liên lạc, cứu chữa kho hàng, bảo vệ hàng hóa và các trường
những điều kiện gì?
hợp đảm bảo chiến đấu;
- Hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tra tấn vẫn
không khuất phục, kiên quyết đấu tranh, để lại thương tích thực thể;
- Làm nghĩa vụ quốc tế mà bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ.
Trường hợp bị thương trong khi học tập, tham quan, du lịch, an dưỡng, chữa
bệnh, thăm viếng hữu nghị; làm việc theo hợp đồng kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn
hóa, giáo dục, lao động thì không thuộc diện xem xét xác nhận là thương binh;
- Trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi gây nguy
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Nhà nước thực hiện chế độ ưu đãi như thế nào đối
với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng
lao động thời kỳ kháng chiến?

Việc Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ
gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng
đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất được thực hiện
như thế nào?

hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong Bộ luật Hình sự;
- Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an
ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân;
- Trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu hoặc diễn tập phục vụ quốc
phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm: Bắn đạn thật, sử dụng thuốc nổ; huấn luyện,
diễn tập chiến đấu của không quân, hải quân, cảnh sát biển và đặc công; chữa cháy;
chống khủng bố, bạo loạn; giải thoát con tin; cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu thảm họa thiên
tai;
- Làm nhiệm vụ quốc phòng và an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội
đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;
- Khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do cơ quan
có thẩm quyền giao.
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 17 Pháp lệnh ưu đãi người có công, (sửa đổi, bổ sung
năm 2012) thì Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời
kỳ kháng chiến được hưởng các chế độ ưu đãi bao gồm:
- Trợ cấp hàng tháng;
- Bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khoẻ hai năm một lần; cấp phương
tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cần thiết;
- Hưởng chế độ ưu tiên, hỗ trợ quy định tại khoản 5 Điều 4 của Pháp lệnh này;
Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản
xuất theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ về nhà ở quy định tại khoản 4 Điều 4
của Pháp lệnh này; khi chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí, thân
nhân được hưởng một khoản trợ cấp.”
Trả lời: Theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai năm 2013 thì cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ
gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất
được thực hiện như sau:
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy
tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:
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a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993
do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà
nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền
Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm
quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng
10 năm 1993;
c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền
với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;
d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở
trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử
dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở
hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;
e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp
cho người sử dụng đất;
g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy
định của Chính phủ.
2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định
tại khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc
chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày
Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo
quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải
nộp tiền sử dụng đất.
Trả lời:
Căn cứ Khoản 2 Điều 106 Luật đất đai 2013, Giấy chứng nhận quyền sử dụng
Các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử đất bị thu hồi trong các trường hợp sau:
dụng đất?
- Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;
- Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;
- Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất
đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
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Thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm
những hồ sơ gì?

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất lần đầu trong trường hợp người sử dụng
đất đồng thời là chủ sở hữu đối với tài sản gắn liền
với đất bao gồm những hồ sơ gì?

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
- Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử
dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục
đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định
của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực
hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định
của pháp luật đất đai.
Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Thông tư 30/2014/TT BTNMT thì hồ sơ
chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm:
1. Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo
Thông tư này;
2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu
nhà ở và quyền sử dụng đất.
Trả lời:
Căn cứ Điều 8 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi
trường, hồ sơ bao gồm:
a) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK;
b) Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều
18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số
43/2014/NĐ-CP) đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất;
c) Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định
số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất.
Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải
có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu
nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã
xây dựng);
d) Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức
trong nước, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 theo
Mẫu số 08/ĐK (ban hành kèm theo thông tư 24/2014/TT- BTNMT)
đ) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn,
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giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);
e) Đối với đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng đất vào mục đích quốc
phòng, an ninh thì ngoài giấy tờ quy định tại các Điểm a, b và d Khoản này phải có
quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an về vị trí đóng quân
hoặc địa điểm công trình; bản sao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy
hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh trên địa bàn các quân khu, trên
địa bàn các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, trên địa bàn tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương mà có tên đơn vị đề nghị cấp Giấy chứng nhận;
g) Trường hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề phải
có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc
xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích
thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng
hạn chế.
Trả lời:
Theo quy định của pháp luật, thời gian thực hiện các thủ tục liên quan đến đất
đai được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không tính thời gian các ngày nghỉ,
ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời
gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét
xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám
định.
Hiện nay, thời gian làm các thủ tục liên quan đến đất
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03
đai được quy định như thế nào? Các vùng miền khác ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp
nhau thì thời gian này có khác nhau không? Cách
hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
tính thời gian thực hiện các thủ tục hành chính là
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế
như thế nào?
- xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian
thực hiện các thủ tục liên quan đất đai đối với từng loại thủ tục được tăng thêm 10
ngày, trừ thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai. Trong khi đó, căn cứ theo Điều 61 Nghị
định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị
định 01/2017/NĐ-CP quy định về thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất
đai như sau:
- Thời gian thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất là không quá 20 ngày
không kể thời gian thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng;
206

- Thời gian thực hiện thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là không
quá 15 ngày.
Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi,
cấp lại Giấy chứng nhận được quy định như sau:
- Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là không quá 30 ngày;
- Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền
sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng là không quá 15 ngày;
- Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất khi thay đổi tài sản gắn liền với đất là không quá 15 ngày;
- Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng
đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý
hợp đồng thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; kê biên bán đấu giá quyền sử
dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ
chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người
sử dụng đất là không quá 10 ngày;
- Tách thửa, hợp thửa đất; thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà
nước giao đất để quản lý là không quá 15 ngày;
- Gia hạn sử dụng đất là không quá 07 ngày;
- Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết
hạn sử dụng đất là không quá 05 ngày;
- Đăng ký xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền
kề là không quá 10 ngày;
- Đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền
với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất
hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc
thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký là không quá 10 ngày;
- Chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần;
từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất; từ
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thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất là không quá 30 ngày;
- Chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là không quá 10 ngày;
- Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền
với đất là không quá 03 ngày;
- Đăng ký, xóa đăng ký thế chấp, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất là
không quá 03 ngày;
- Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc
chồng thành của chung vợ và chồng là không quá 05 ngày;
- Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng
nhận quyền sở hữu công trình xây dựng là không quá 07 ngày; trường hợp cấp đổi
đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ là không quá 50 ngày;
- Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng
nhận quyền sở hữu công trình xây dựng bị mất là không quá 10 ngày;
- Thời gian thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận
quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp là
không quá 10 ngày.
Theo quy định của pháp luật hiện hành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có
thẩm quyền hòa giải tranh chấp đất đai, theo đó, thời gian để cơ quan có thẩm
quyền thực hiện thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai, thủ tục giải quyết tranh chấp đất
đai:
- Hòa giải tranh chấp đất đai là không quá 45 ngày;
- Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân
dân cấp huyện là không quá 45 ngày;
- Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh là không quá 60 ngày;
- Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên
và Môi trường là không quá 90 ngày;
- Cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai là không quá 30
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ngày.
Trả lời:
Điều 10 Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT quy định trình tự cấp đổi giấy
chứng nhận kinh tế trang trại như sau:
1. Cá nhân, hộ gia đình hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp 01 (một) bộ hồ
sơ theo quy định đối với trường hợp đề nghị cấp mới hoặc đối với trường hợp đề nghị
cấp đổi tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trang trại sản xuất.
Đối với cơ sở sản xuất nằm trên địa bàn nhiều xã thì cá nhân, hộ gia đình tự
quyết trong việc lựa chọn Ủy ban nhân dân cấp xã nào nộp hồ sơ cho thuận tiện nhất.
Trường hợp cấp đổi, chủ trang trại nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã thực
hiện cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.
2. Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ khi có đủ giấy tờ theo quy định và
phải được điền đầy đủ thông tin vào Đơn đề nghị cấp, cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế
trang trại. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Uỷ ban nhân dân cấp xã phải trao Giấy biên nhận
cho người nộp hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.
Trình tự cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại
3. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân
được pháp luật quy định như thế nào?
cấp xã kiểm tra, xác nhận Đơn đề nghị cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
và chuyển hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đến Ủy ban
nhân dân cấp huyện.
Trường hợp không xác nhận Đơn đề nghị cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế
trang trại, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho người
nộp hồ sơ trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
4. Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế
trang trại cho cá nhân, hộ gia đình trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp
nhận hồ sơ từ Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, nếu có đủ các điều kiện sau đây:
a) Đầy đủ hồ sơ theo quy định;
b) Thỏa mãn tiêu chí xác định kinh tế trang trại.
Giấy chứng nhận kinh tế trang trại sau khi cấp được chuyển đến Ủy ban nhân
dân cấp xã và trả cho chủ trang trại trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày cấp
Giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Trường hợp không cấp, không cấp đổi Giấy chứng
nhận kinh tế trang trại, Uỷ ban nhân dân cấp huyện phải gửi văn bản cho Ủy ban nhân
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dân cấp xã, trong đó nói rõ lý do để thông báo cho người nộp hồ sơ.
5. Nếu sau 13 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ mà không nhận được Giấy
chứng nhận kinh tế trang trại hoặc không nhận được thông báo không cấp, cấp đổi giấy
chứng nhận kinh tế trang trại thì người đề nghị cấp, cấp đổi giấy chứng nhận có quyền
khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
Trả lời:
Việc thu hồi giấy chứng nhận kinh tế trang trại được quy định tại Điều 12
Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT :
1. Giấy chứng nhận kinh tế trang trại bị thu hồi trong các trường hợp sau:
- Trang trại chấm dứt hoạt động sản xuất;
- Trang trại có diện tích đất sử dụng giảm xuống dưới mức quy định hoặc trong
Đề nghị cho biết quy định của pháp luật đối với việc
ba năm liền không đạt tiêu chuẩn quy định về giá trị sản phẩm hàng hoá nông, lâm,
thu hồi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại ?
thủy sản.
2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện
ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.
3. Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại được gửi cho chủ
trang trại và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có trang trại bị thu hồi Giấy chứng nhận kinh
tế trang trại.
Trả lời:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke trong đó ghi rõ địa điểm kinh
doanh số phòng, diện tích từng phòng (theo Mẫu 3 ban hành kèm theo Thông tư số
Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke gồm 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
những loại giấy tờ nào?
lịch).
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
(Bản sao: Bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản
chính để đối chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan; bản sao
có công chứng, chứng thực đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện)
Trả lời:
Để được cấp giấy phép kinh doanh Karaoke cần phải
Theo Điều 12, Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và
có những điều kiện gì?
Du lịch quy định:
- Phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình
phụ, đảm bảo điều kiện về cách âm, phòng, chống cháy nổ.
210

- Cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài nhìn thấy toàn bộ
phòng.
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- Đảm bảo ánh sáng trong phòng trên 10 Lux tương đương 01 bóng đèn sợi đốt
40W cho 20m2.
- Đảm bảo âm thanh vang ra ngoài phòng karaoke không vượt quá quy định
của Nhà nước về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép.
- Không được đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối
phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Địa điểm hoạt động karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo,
tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên.
- Phù hợp với quy hoạch về karaoke được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Trả lời: Ông/bà có thể tham gia ý kiến đối với việc giải quyết TTHC chính bằng cách
Làm cách nào tôi có thể tham gia đóng góp ý kiến
bỏ nội dung đóng góp vào Hòm thư góp ý đặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của
liên quan đến việc giải quyết TTHC ?
huyện.
Làm thế nào để tôi biết được trình tự giải quyết thủ Trả lời: Ông/bà có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn luật liên quan đến thủ tục
tục hành chính?
hành chính mình quan tâm, hoặc có thể xem tại bảng niêm yết thủ tục hành chính tại
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện.
Trả lời: Căn cứ Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013 Nhà nước thu hồi Giấy
chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:
- Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;
- Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;
- Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất
Xin cho hỏi Trường hợp nào Giấy chứng nhận quyền đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
sử dụng đất sẽ bị thu hồi?
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
- Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử
dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục
đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định
của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực
hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định
của pháp luật đất đai.
Trả lời: Căn cứ Điều 88 Văn bản hợp nhất Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và
Hòa giải tranh chấp đất đai gồm những thủ tục nào?
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
1. Khi nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, Ủy ban nhân dân
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cấp xã có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
a) Thẩm tra, xác minh tìm hiểu nguyên nhân phát sinh tranh chấp, thu thập
giấy tờ, tài liệu có liên quan do các bên cung cấp về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng
đất và hiện trạng sử dụng đất;
b) Thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để thực hiện hòa giải. Thành
phần Hội đồng gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân là Chủ tịch Hội
đồng; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn; tổ trưởng tổ dân phố đối
với khu vực đô thị; trưởng thôn, ấp đối với khu vực nông thôn; đại diện của một số hộ
dân sinh sống lâu đời tại xã, phường, thị trấn biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử
dụng đối với thửa đất đó; cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn. Tùy
từng trường hợp cụ thể, có thể mời đại diện Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu
chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
c) Tổ chức cuộc họp hòa giải có sự tham gia của các bên tranh chấp, thành viên
Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Việc hòa giải chỉ được tiến hành khi các bên tranh chấp đều có mặt. Trường
hợp một trong các bên tranh chấp vắng mặt đến lần thứ hai thì được coi là việc hòa
giải không thành.
2. Kết quả hòa giải tranh chấp đất đai phải được lập thành biên bản, gồm có
các nội dung: Thời gian và địa điểm tiến hành hòa giải; thành phần tham dự hòa giải;
tóm tắt nội dung tranh chấp thể hiện rõ về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất đang
tranh chấp, nguyên nhân phát sinh tranh chấp (theo kết quả xác minh, tìm hiểu); ý
kiến của Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai; những nội dung đã được các bên tranh
chấp thỏa thuận, không thỏa thuận.
Biên bản hòa giải phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng, các bên tranh chấp có
mặt tại buổi hòa giải, các thành viên tham gia hòa giải và phải đóng dấu của Ủy ban
nhân dân cấp xã; đồng thời phải được gửi ngay cho các bên tranh chấp và lưu tại Ủy
ban nhân dân cấp xã.
3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà các bên
tranh chấp có ý kiến bằng văn bản khác với nội dung đã thống nhất trong biên bản hòa
giải thành thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lại cuộc họp Hội đồng hòa
giải để xem xét giải quyết đối với ý kiến bổ sung và phải lập biên bản hòa giải thành
hoặc không thành.
4. Trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới sử dụng
đất, chủ sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải thành đến cơ
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Tôi hiện nay đang sử dụng đất khai hoang từ trước
năm 1993. Nay tôi muốn làm thủ tục để được cấp Sổ
thì sẽ làm thủ tục đăng ký lần đầu hay thủ tục đăng
ký biến động?

433

Tôi hiện nay đang sử dụng hơn 2000m2 đất vẫn chưa
được cấp Sổ. Diện tích đất này nằm trong cùng một
huyện nhưng lại nằm ở 2 xã khác nhau. Tôi muốn hỏi
nếu tôi làm thủ tục cấp Sổ thì sẽ cấp 1 Sổ hay nhiều
Sổ?
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Gia đình tôi hiện đang sử dụng 3 thửa đất trong cùng
một xã và đều chưa có Sổ. Tôi hiện nay đang muốn

quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định tại Khoản 5 Điều 202 của Luật Đất
đai.
Trường hợp hòa giải không thành hoặc sau khi hòa giải thành mà có ít nhất
một trong các bên thay đổi ý kiến về kết quả hòa giải thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập
biên bản hòa giải không thành và hướng dẫn các bên tranh chấp gửi đơn đến cơ quan
có thẩm quyền giải quyết tranh chấp tiếp theo.
Trả lời: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 95 Luật Đất đai 2013 quy định những
trường hợp đăng ký đất đai lần đầu gồm có:
a) Thửa đất được giao, cho thuê để sử dụng;
b) Thửa đất đang sử dụng mà chưa đăng ký;
c) Thửa đất được giao để quản lý mà chưa đăng ký;
d) Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chưa đăng ký”.
Như vậy, theo quy định trên, thửa đất bạn đang sử dụng là thửa đất chưa được
đăng ký, do đó để được cấp Sổ, bạn sẽ làm thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo
quy định của pháp luật.
Trả lời: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 30 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP
ngày 15 tháng 5 năm 2014 Quy định Chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
quy định trường hợp sử dụng đất thuộc phạm vi nhiều xã, phường, thị trấn nhưng
cùng thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận của một cơ quan như sau:
“Trường hợp sử dụng đất thuộc phạm vi nhiều xã, phường, thị trấn nhưng cùng
thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất của một cơ quan thì cấp một Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất;
trong đó phải xác định từng phần diện tích thuộc phạm vi từng đơn vị hành chính cấp
xã”
Như vậy, theo quy định trên, trường hợp của bạn là sử dụng đất thuộc 2 xã
khác nhau nhưng thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân thì chỉ
thuộc một cơ quan là Ủy ban nhân dân cấp huyện do đó trong trường hợp này thì bạn
chỉ cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất; trong đó phải xác định từng phần diện tích thuộc phạm vi từng đơn vị
hành chính cấp xã.
Trả lời: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Đất đai 2013 quy định
trường hợp cấp Giấy chứng nhận cho nhiều thửa đất của cùng một chủ sử dụng trong
213

435

làm thủ tục cấp Sổ cho cả 3 thửa đất trên. Tôi muốn một xã, phường, thị trấn như sau:
hỏi tôi có thể được cấp 1 Sổ chung cho cả 3 thửa đất
“Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
hay không?
liền với đất được cấp theo từng thửa đất. Trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng
nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng một xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu thì được
cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất chung cho các thửa đất đó”
Như vậy, theo quy định trên, trường hợp gia đình bạn đang sử dụng nhiều thửa
đất trong cùng một xã mà có yêu cầu thì được cấp một Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chung cho các thửa đất
đó.
Trả lời: Căn cứ Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành
Luật Đất đai; Khoản 6 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT – BTNMT quy định về hồ sơ địa
chính.
Bước 1: Người sử dụng đất có trách nhiệm nộp một bộ hồ sơ đăng kí biến
động:
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
- Một trong các giấy tờ liên quan đến nội dung biến động:
+ Văn bản công nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của
pháp luật đối với trường hợp cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình thay đổi họ, tên;
Xin cho biết Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài
+ Bản sao sổ hộ khẩu đối với trường hợp thay đổi người đại diện là chủ hộ gia
sản gắn liền với đất?
đình; văn bản thỏa thuận của hộ gia đình được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đối
với trường hợp thay đổi người đại diện là thành viên khác trong hộ;
+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy chứng minh quân đội và sổ hộ
khẩu hoặc giấy tờ khác chứng minh thay đổi nhân thân đối với trường hợp thay đổi
thông tin về nhân thân của người có tên trên Giấy chứng nhận;
+ Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay đổi
thông tin pháp nhân đối với trường hợp thay đổi thông tin về pháp nhân của tổ chức
đã ghi trên Giấy chứng nhận;
+ Văn bản thỏa thuận của cộng đồng dân cư được Ủy ban nhân dân cấp xã xác
nhận đối với trường hợp cộng đồng dân cư đổi tên;
+ Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về tình trạng sạt lở tự nhiên
đối với trường hợp giảm diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất do sạt lở tự nhiên;
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+ Chứng từ về việc nộp nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp Giấy chứng nhận
đã cấp có ghi nợ hoặc chậm nộp nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp người sử dụng đất
được miễn giảm hoặc không phải nộp do thay đổi quy định của pháp luật;
+ Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi hạn chế về
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ghi trên Giấy chứng nhận đối
với trường hợp có hạn chế theo quyết định giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử
dụng đất; trường hợp có thay đổi hạn chế theo văn bản chuyển quyền sử dụng đất thì
phải có văn bản chấp thuận thay đổi hạn chế của người có quyền lợi liên quan, được
Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;
+ Bản sao một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thể hiện nội dung thay đổi đối với trường hợp thay đổi
thông tin về tài sản gắn liền với đất đã ghi trên Giấy chứng nhận.
Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ đăng kí biến động văn phòng đăng ký đất đai
có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định của pháp luật thì thực hiện các
công việc sau đây:
- Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp có thay đổi về diện tích thửa
đất, tài sản gắn liền với đất hoặc trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa có
bản đồ địa chính, chưa trích đo địa chính thửa đất;
- Trường hợp đăng ký thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao,
kết cấu, cấp (hạng) nhà hoặc công trình xây dựng mà không phù hợp với giấy phép
xây dựng hoặc không có giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải xin phép thì gửi
phiếu lấy ý kiến của cơ quan quản lý, cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật
về xây dựng;
- Gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa
vụ tài chính đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định
của pháp luật;
- Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc lập hồ sơ trình cơ quan
có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp phải cấp lại Giấy chứng nhận theo quy
định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; thông báo cho người sử dụng đất ký hoặc ký
lại hợp đồng thuê đất với cơ quan tài nguyên và môi trường đối với trường hợp phải
thuê đất;
- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao
Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối
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Tôi có mua mảnh đất 200m2 năm 2006 bằng giấy
viết tay. Tôi nghe nói đất mua bằng giấy viết tay
trước năm 2008 sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất. Xin hỏi, để được cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất thì tôi cần phải làm những thủ tục
gì?

với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.
Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất kết
hợp với đăng ký biến động về các nội dung theo quy định tại Điều này thì thực hiện
thủ tục quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này đồng thời với thủ tục chuyển mục
đích sử dụng đất.
Trả lời: Căn cứ Khoản 1 Điều 82 và Điều 70 Văn bản hợp nhất Nghị định số
01/2017/NĐ-CP và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết
một số biện pháp thi hành Luật Đất đai.
Thứ nhất, đất mua bằng giấy viết tay có thể được cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất.
“1. Các trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp Giấy chứng
nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì người đang sử
dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật
Đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử
dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử
dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp
luật:
a) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước
ngày 01 tháng 01 năm 2008;
b) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ
ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà có giấy tờ về
quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định
này;
c) Sử dụng đất do nhận thừa kế quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm
2014”.
Bạn mua đất bằng giấy viết tay năm 2006 và việc sử dụng đất từ 2006 đến bây
giờ là sử dụng ổn định, không tranh chấp thì bạn sẽ được xem xét cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất.
Thứ hai, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Bước 1: Nộp hồ sơ đến văn phòng đăng ký đất đai.
Bước 2: Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ Văn phòng đăng ký đất đai có trách
nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện các công việc sau đây:
- Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa
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Đề nghị cho biết tổ chức, cá nhân nào phải nộp lệ phí
trước bạ?

Tôi muốn xin thành lập Ban vận động thành lập hội
phạm vi hoạt động thuộc cấp huyện. Xin hỏi thành
phần hồ sơ như thế nào?

Tôi muốn xin thành lập Ban Vận động Hội truyền
thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, có phạm vi
hoạt động trong huyện, xã. Xin hỏi trình tự, thủ tục
như thế nào?

vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;
- Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của
Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao
Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối
với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.
Trả lời: Căn cứ Điều 3 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP quy định: Tổ chức, cá
nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng
ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường
hợp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ.
Trả lời: Căn cứ Khoản 4, Điều 6, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010
của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Hồ sơ đề nghị công nhận
ban vận động thành lập hội gồm:
- Đơn xin công nhận ban vận động thành lập hội, trong đơn nêu rõ tên hội, tôn
chỉ, mục đích của hội, lĩnh vực mà hội dự kiến hoạt động, phạm vi hoạt động, dự kiến
thời gian trù bị thành lập hội và nơi tạm thời làm địa điểm hội họp;
- Danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong ban vận động thành
lập hội: họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; trú quán; trình độ văn hóa; trình độ chuyên
môn.
Trả lời: Thủ tục Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động
trong huyện, xã được thực hiện như sau:
* Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Cá nhân gửi hồ sơ xin công nhận Ban vận động thành lập hội tại bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.
- Bước 2: Công chức chuyên môn tiếp nhận hồ sơ, viết Giấy biên nhận hồ sơ,
hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
- Bước 3: Cá nhân xuất trình giấy biên nhận, nhận kết quả hoặc văn bản từ chối
(nêu rõ lý do) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc thông qua
hệ thống bưu chính.
* Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Đơn xin công nhận ban vận động thành lập hội, trong đơn nêu rõ tên hội, tôn
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chỉ, mục đích của hội, lĩnh vực mà hội dự kiến hoạt động, phạm vi hoạt động, dự kiến
thời gian trù bị thành lập hội và nơi tạm thời làm địa điểm hội họp;
+ Danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong ban vận động
thành lập hội: họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; trú quán; trình độ văn hóa; trình độ
chuyên môn. Đối với nhân sự dự kiến là người đứng đầu (Trưởng ban) ban vận động
thành lập hội thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý
bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.
- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
* Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, công dân Việt Nam
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): các Phòng, ban, đơn vị liên quan đến lĩnh vực
hoạt động của Hội.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
* Lệ phí: Không có.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 03, Thông tư 03/2013/TT-BNV
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về
tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số: 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy
định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của
Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số
33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.
Trả lời: Căn cứ Điều 50 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017, thủ
Tôi muốn làm hồ sơ xét tặng danh hiệu thi đua cơ sở
tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp và danh hiệu thi đua khác, cụ
cho thành tích đạt được cuối năm. Xin hỏi thủ tục,
thể như sau:
thành phần hồ sơ như thế nào?
1. Các danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung
ương, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”, “Tập thể lao
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động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến”
được xét tặng hàng năm. Thủ tục, hồ sơ xét tặng các danh hiệu nêu trên thực hiện theo
quy định tại khoản 1 Điều 84 của Luật thi đua, khen thưởng.
2. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua có 01 bộ (bản chính), gồm:
a) Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua;
b) Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể;
c) Biên bản họp bình xét thi đua;
d) Chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền đối với sáng kiến, đề tài nghiên cứu
khoa học hoặc sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong trường
hợp đề nghị danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành,
tỉnh, đoàn thể Trung ương.
* Trả lời: Tại Điều 32 Luật Cư trú 2006 quy định cụ thể về các trường hợp
phải khai báo tạm vắng tại công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú khi cá nhân đi khỏi
địa phương từ 03 tháng trở lên, bao gồm:
- Người đi làm nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên đi khỏi địa phương; Bị can,
bị cáo tại ngoại; Bị kết án tù nhưng chưa có quyết định thi hành án hoặc được hoãn,
tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù; Bị kết án phạt tù nhưng được hưởng án treo; Bị
Khi rời khỏi địa phương đi nơi khác làm ăn công dân
phạt cải tạo không giam giữ; Đang bị quản chế;
có phải khai báo tạm vắng không?
- Đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Bị áp dụng biện
pháp đưa vào cơ sở giáo dục, chữa bệnh, trường giáo dưỡng nhưng đang được hoãn,
tạm đình chỉ chấp hành.
Như vậy, việc khai báo tạm vắng khi đi khỏi địa phương chỉ áp dụng đối với
những trường hợp nêu trên. Cá nhân đi công tác, học tập tại địa phương khác không
cần khai báo tạm vắng tại địa phương mình mà phải đăng ký tạm trú với địa phương
nơi chuyển đến.
Trả lời: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Pháp Lệnh ưu đãi người có công với
cách mạng, thì người có công với cách mạng bao gồm:
- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;
Đề nghị cho biết những người nào được xác định là
- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi
người có công với cách mạng để được hưởng các chế
nghĩa tháng Tám năm 1945;
độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng?
- Liệt sĩ;
- Bà mẹ Việt Nam anh hùng;
- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;
- Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;
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- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
- Bệnh binh;
- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;
- Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;
- Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm
nghĩa vụ quốc tế;
- Người có công giúp đỡ cách mạng.
Những người trên và thân nhân của họ (nếu người có công với cách mạng chết) được
hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với
cách mạng.
Trả lời: Điều 4 Pháp Lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Người có công với
cách mạng và thân nhân được Nhà nước, xã hội quan tâm chăm sóc, giúp đỡ và tuỳ
từng đối tượng được hưởng các chế độ ưu đãi sau:
- Trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần, trợ cấp người phục
vụ;
Xin hỏi, người có công với cách mạng và thân nhân
- Bảo hiểm y tế;
của họ được hưởng những chế độ ưu đãi gì?
- Điều dưỡng phục hồi sức khỏe;
- Khi người có công với cách mạng chết, được trợ cấp mai táng phí;
- Nhà nước có chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ
có khó khăn về nhà ở và huy động sự tham gia của xã hội, gia đình người có công với
cách mạng;
- Được ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm; được hỗ trợ để theo học tại cơ sở
giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học;
Trả lời: Điều 7 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định về thủ tục hồ sơ đối với
người hoạt động cách mạng trước 01/01/1945 như sau:
1. Cá nhân có trách nhiệm:
a) Viết bản khai về quá trình hoạt động cách mạng có xác nhận của Ủy ban
Xin cho biết thủ tục hành chính xác nhận là Người
nhân dân cấp xã nơi cư trú; trường hợp người hoạt động cách mạng đã hy sinh, từ trần
được người hoạt động cách mạng trước 01/01/1945
thì đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai kèm biên bản ủy quyền;
làm như thế nào?
b) Gửi bản khai kèm theo một trong các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 6
của Nghị định này đến các cơ quan sau để công nhận:
Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định
đối với người hoạt động cách mạng thuộc cấp ủy địa phương quản lý;
Ban đảng, Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương xem
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xét, quyết định đối với người hoạt động cách mạng thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể
Trung ương quản lý;
Tổng cục Chính trị xem xét, quyết định đối với người hoạt động cách mạng
thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;
Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân xem xét, quyết định đối với
người hoạt động cách mạng thuộc Công an nhân dân.
2. Trách nhiệm của các cơ quan:
a) Các cơ quan quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này trong thời gian 45 ngày
làm việc từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ: Xem xét, ra quyết định công nhận và
chuyển quyết định công nhận kèm bản khai, biên bản ủy quyền và bản sao các giấy tờ
làm căn cứ xác nhận đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người hoạt động
cách mạng hoặc đại diện thân nhân, người thờ cúng đang cư trú.
Trường hợp không đủ điều kiện công nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý
do.
b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày làm việc từ ngày
tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ ra quyết định thực hiện chế độ ưu đãi
Trả lời: Căn cứ Điều 5 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định về thủ tục hồ
sơ đối với người hoạt động cách mạng trước 01/01/1945 quy định như sau:
Điều kiện xác nhận:
1. Những người có đủ điều kiện sau đây được xem xét xác nhận là người hoạt
động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945:
a) Tham gia hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;
Xin cho biết điều kiện xác nhận Người hoạt động
b) Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương hoặc được kết nạp lại trước
cách mạng trước ngày 01/01/1945 như thế nào?
ngày 19 tháng Tám năm 1945, được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận theo
quy định tại Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 24 tháng 12 năm 1977 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng (khóa IV) về chính sách, chế độ đối với cán bộ, đảng viên hoạt động lâu
năm và Thông tri số 07-TT/TC ngày 21 tháng 3 năm 1979 của Ban Tổ chức Trung
ương hướng dẫn vận dụng tiêu chuẩn và xác nhận những đối tượng hưởng chính sách,
chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 19 tháng Tám năm 1945.
2. Không xác nhận đối với trường hợp bị khai trừ khỏi Đảng.
Xin cho hỏi Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân
Trả lời: Điều 7 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH quy định thủ tục giải
nhân liệt sĩ được pháp luật quy định như thế nào?
quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ như sau:
- Đại diện thân nhân liệt sĩ có trách nhiệm lập bản khai tình hình thân nhân
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kèm biên bản ủy quyền và bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công” gửi Ủy ban nhân dân cấp
xã.
Trường hợp thân nhân là người có công nuôi liệt sĩ phải có đề nghị bằng văn
bản của gia đình, họ tộc liệt sĩ, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.
Trường hợp thân nhân là con dưới 18 tuổi phải có thêm bản sao giấy khai sinh.
Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên đang đi học phải có thêm
giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nơi đang theo học; nếu đang theo học tại cơ sở giáo
dục nghề nghiệp hoặc giáo dục đại học thì phải có thêm bản sao Bằng tốt nghiệp trung
học phổ thông hoặc giấy xác nhận của cơ sở giáo dục trung học phổ thông về thời
điểm kết thúc học.
Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật
đặc biệt nặng từ nhỏ phải có thêm giấy xác nhận mức độ khuyết tật của Hội đồng xác
định mức độ khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật và biên bản của Hội
đồng giám định y khoa cấp tỉnh.
Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng hoặc đặc
biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi mà không có thu nhập hàng tháng hoặc có thu nhập hàng
tháng nhưng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn phải có thêm giấy xác nhận mức độ khuyết
tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật và giấy xác nhận thu nhập (Mẫu TN) của
Ủy ban nhân dân cấp xã và biên bản của Hội đồng y khoa cấp tỉnh.
Trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng
thì người thờ cúng lập bản khai tình hình thân nhân kèm biên bản ủy quyền và bản sao
Bằng “Tổ quốc ghi công” gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được bản
khai, có trách nhiệm:
+ Chứng nhận bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ (bao gồm cả trường hợp thân
nhân hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng);
+ Gửi các giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều này đến Phòng Lao động Thương binh và Xã hội.
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 05 ngày kể từ ngày
nhận được giấy tờ, có trách nhiệm tổng hợp, lập danh sách, gửi các giấy tờ theo quy
định tại Khoản 2 Điều này đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày
nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm ra quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình
liệt sĩ và trợ cấp hàng tháng hoặc quyết định trợ cấp một lần
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Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật
đặc biệt nặng từ nhỏ hoặc bị khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi mà
không có thu nhập hàng tháng hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn 0,6 lần
mức chuẩn thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giới thiệu giám định tại Hội
đồng giám định y khoa cấp tỉnh và căn cứ vào kết luận giám định để ra quyết định.
Trả lời: Điều 15 Pháp Lệnh ưu đãi người có công (sửa đổi, bổ sung năm 2012)
quy định các chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng bao gồm:
- Các chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ ;
Xin cho hỏi Bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng
- Phụ cấp hàng tháng;
những chế độ ưu đãi gì?
- Trợ cấp người phục vụ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình;
- Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm;
- Nhà nước và xã hội tặng nhà tình nghĩa hoặc hỗ trợ về nhà ở theo quy định.
- Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình được Nhà nước
mua bảo hiểm y tế.
Trả lời: Điều 65 Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật quy định:
1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực
vật, Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật,
Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất - kỹ thuật, nhân lực, trình độ chuyên môn
Xin cho biết quy định của pháp luật về hồ sơ, trình
bảo đảm điều kiện sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật;
tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận
- Giấy chứng nhận về trình độ chuyên môn, giấy chứng nhận bồi dưỡng, tập
đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật và Giấy
huấn kiến thức về thuốc bảo vệ thực vật của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất,
chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực
buôn bán thuốc bảo vệ thực vật;
vật ?
- Giấy chứng nhận sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, buôn bán
thuốc bảo vệ thực vật;
- Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi
trường theo quy định của pháp luật.
2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực
vật, Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật được quy định như
sau:
- Tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật nộp hồ sơ đề nghị
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Dịch vụ công trục tuyến là gì?

cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật hoặc Giấy chứng
nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật cho cơ quan chuyên ngành bảo vệ
và kiểm dịch thực vật;
- Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch
thực vật kiểm tra thực tế điều kiện sản xuất, buôn bán tại cơ sở sản xuất, buôn bán
thuốc bảo vệ thực vật; nếu đủ điều kiện thì trong thời hạn 15 ngày phải cấp Giấy
chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, Giấy chứng nhận đủ điều
kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản
và nêu rõ lý do.
3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, Giấy chứng
nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật bị thu hồi trong các trường hợp sau
đây:
- Bị tẩy xóa, sửa chữa nội dung;
- Tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật mà bị xử phạt vi phạm hành chính từ 03
lần trong một năm hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính 03 lần liên tiếp về một hành vi
vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật;
- Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm khác mà pháp luật quy định phải thu hồi
giấy chứng nhận.
4. Thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ
thực vật, Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật được quy
định như sau:
- Cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở Trung ương cấp, thu hồi
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật;
- Cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở địa phương cấp, thu hồi
Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.
Trả lời:
Dịch vụ công trực tuyển là hình thức thực hiện thủ tục hành chính thông qua
việc ứng dụng công nghệ thông tin và môi trường mạng internet. Ưu điểm nổi bật của
dịch vụ công trực tuyến là tiết kiệm thời gian cho công dân khi có thể chủ động đăng
ký thủ tục tại bất kỳ đâu, vào bất kỳ thời điếm nào trong ngày mà chỉ cần thiết bị kết
nối mạng thông thường như điện thoại thông minh. Đi kèm với dịch vụ công trực
tuyến là hệ thống biểu mẫu, hướng dẫn, quy trình... công khai, minh bạch sẽ góp phần
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giảm tiêu cực, nâng cao chất lượng phục vụ công dân.
Có cách nào nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng ký Trả lời:
Có. Hiện nay, pháp luật có quy định 02 hình thức đăng ký nhận kết quả:
hộ kinh doanh mà không phải đến trực tiếp cơ quan
- Nhận trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện.
đăng ký không?
-Đăng ký và trả phí đế nhận kết quá qua đường Bưu điện.
Tôi đã đăng ký kinh doanh theo hình thức hộ kinh
doanh ở huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai, việc kinh doanh Trả lời: Không. Mỗi cá nhân, hộ gia đình chỉ được đăng ký 01 hộ kinh doanh trong
phạm vi toàn quốc. Do vậy, bạn chỉ được phép đăng ký kinh doanh theo hình thức hộ
ngày càng phát triển nên tôi muốn mở thêm tại thị xã
kinh doanh tại 01 địa điếm.
An Khê, tỉnh Gia Lai có đuọc không?
Trả lời: Căn cứ khoản 1, Điều 79, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày
14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định như sau:
Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị mất, bị tiêu hủy dưới
Tôi bị mất Giấy chúng nhận hộ kinh doanh, vậy tôi hình thức khác, hộ kinh doanh có thể gửi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
có được cấp lại Giấy chứng nhận hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh do cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ
không?
kinh doanh.
Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận Giấy đề ng nhận đăng ký hộ kinh
doanh và xem xét cấp lại Giấy chứng ql doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ
ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
Tôi sinh năm 1982 tại xã Cửu An, đăng ký khai sinh
tại xã Cửu An, thị xã An Khê. Do sơ suất nên giấy Trả lời: Hiện sổ hộ tịch trên địa bàn xã Cửu An năm 1982 được lừu giữ tại 02 nơi đó
khai sinh bản chính của tôi bị thất lạc. Nay do nhu là UBND xã Cửu An và phòng Tư pháp thị xã An Khê. Công dân có thể tới trực tiếp
bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thị xã hoặc Bộ phận Một cửa xã thủ tục cấp trích
cầu công việc nên tôi cần giấy khai sinh bản sao. Vậy
lục bản sao
tôi phải liên hệ ở đâu để đưọc cấp bản sao?
Trả lời: Theo quy định tại Điều 34 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày
15/5/2013 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định thủ tục xác
Thủ tục xác nhận và giải quyết chế độ người hoạt nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị
động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch địch bắt, tù đầy được thực hiện như sau:
bắt, tù đầy được thực hiện như thế nào?
1. Trường hợp đã hưởng trợ cấp một lần
a) Cá nhân lập bản khai gửi ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú;
b) ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kế từ ngày nhận được bản
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khai, có trách nhiệm xác nhận, lập danh sách kèm bản khai gửi Phòng Lao động Thương binh và Xã hội;
c) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày
nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy định tại
Điếm b, Khoản 1, Điều 34 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXHngày 15/5/2013 của
Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội;
d) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày kể từ ngày
nhận đủ giấy tờ quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 34 Thông tư sổ 05/2013/TTBLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
có trách nhiệm kiếm tra, rà soát, đối chiếu hồ sơ hoặc quyết định trợ cấp một lần đe ra
quyết định trợ cấp hàng tháng.
Trường hợp người bị địch bắt tù, đày trước đây đã hưởng trợ cấp một lần, nay
chuyển đến địa phương khác cư trú thì phải làm thủ tục di chuyển hồ sơ hoặc quyết
định trợ cấp một lần đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú hiện tại đê
làm thủ tục hưởng trợ cấp hàng tháng.
2. Trường hợp chưa hưởng trợ cấp một lần
a) Cá nhân làm bản khai (trường hợp người hoạt động cách mạng hoặc hoạt
động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đã chết thì đại diện thân nhân lập bản khai kèm
biên bản ủy quyền) gửi ủy ban nhân dân cấp xã kèm bản sao giấy: Bản sao một trong
các giấy tờ: Lý lịch cán bộ, lý lịch Đảng viên (lập từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 trở
về trước); hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiếm xã hội có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù;
b) ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ
hợp lệ, có trách nhiệm kiếm tra, xác nhận bản khai và lập danh sách kèm giấy tờ quy
định tại Điểm a Khoản 2, Điều 34 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày
15/5/2013 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi Phòng Lao động
- Thương binh và Xã hội;
c) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày
nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách, kèm giấy tờ quy định tại
Điếm b Khoản 2, Điều 34 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của
Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội;
d) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày kể từ ngày
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nhận đủ giấy tờ quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 34 của Thông tư sổ 05/2013/TTBLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có
trách nhiệm kiếm tra và ra quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần.
Trả lời: Theo quy định tại Điều 4 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
quy định người có công với cách mạng và thân nhân được Nhà nước, xã hội quan tâm
chăm sóc, giúp đỡ và tuỳ từng đối tượng được hưởng các chế độ ưu đãi sau:
- Trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần, trợ cấp người phục
vụ;
- Bảo hiếm y tế;
Xin hỏi, người có công với cách mạng và thân nhân
- Điều dưỡng phục hồi sức khỏe;
của họ được hưởng những chế độ ưu đãi gì?
- Khi người có công với cách mạng chết, được trợ cấp mai táng phí;
- Nhà nước có chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng, thân nhân liệt
sĩ có khó khăn về nhà ở và huy động sự tham gia của xã hội, gia đình người có công
với cách mạng;
- Được ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm; được hỗ trợ giáo dục thuộc hệ
thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học;
Trả lời: Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ
phí trước bạ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017. Theo đó, các đối tưọng sau đây phải
chịu lệ phí trước bạ:
1. Nhà, đất.
2. Súng săn, súng dùng đế tập luyện, thi đấu thế thao.
3. Tàu thủy, kê cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đây.
Đối tượng nào phải chịu lệ phí trước bạ?
4. Thuyền, kể cả du thuyền.
5. Tàu bay.
6. Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, các đăng ký và gắn biến
số do cơ quan nhà nước có thấm quyền cấp xe máy).
7. Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các đăng ký và gắn
biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
8. Vỏ, tổng thành khung, tông thành máy của tài sản được thay thế mà phải
đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Trả lời: Điều 3 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy
Đề nghị cho biết, tổ chức cá nhân nào nộp lệ phí định: Tố chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ phải nộp lệ phí
trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có tham
trước bạ.
quyền, trừ các trường hợp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ.
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Trả lời: Điều 5 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy
Căn cứ tính lệ phí trước bạ đưọc pháp luật quy định
định: Căn cứ tính lệ phí trước bạ là giá tính lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ
như thế nào?
theo tỷ lệ (%).
Trả lời: Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính
Gia đình anh H mua mảnh đất với giá 600 triệu. Vậy
phủ quy định mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ % của nhà, đất mức thu là 0,5%. Như
anh H phải nộp lệ phí trước bạ với mức phí bao
vậy, anh H phải nộp lệ phí trước bạ 0,5% của mảnh đất giá 600 triệu, tức là phải nộp 3
nhiêu?
triệu đồng.
Trả lời: Thời hạn ra thông báo và nộp lệ phí trước bạ được quy định tại Khoản 4 Điều
10 Nghị định sổ 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ như sau: Chi cục
Thuế ra thông báo nộp lệ phí trước bạ trong thời hạn 01 ngày làm việc đối với tài sản
khác kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Chi cục Thuế
trả lại hồ sơ cho người có tài sản theo thời hạn 01 ngày. Thông báo nộp lệ phí trước
bạ đối với tài sản khác được ghi ngay trên Tờ khai nộp lệ phí trước bạ của tài sản đó.
Xin hỏi trường họp đã nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ
Trường hợp nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ qua cống thông tin điện tử của Tổng cục
thì thời hạn bao lâu để nhận thông báo nộp lệ phí
Thuế thì Thông báo nộp lệ phí trước bạ được cống thông tin điện tử của Tống cục
trước bạ?
thuế trả về điện thoại, tài khoản giao dịch thuế điện tử hoặc thư điện tử của tổ chức, cá
nhân theo từng mã giao dịch điện tử theo quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực
thuế.
Người nộp lệ phí trước bạ thực hiện nộp tiền lệ phí trước bạ vào ngân sách nhà
nước tại các cơ quan, tố chức thu lệ phí trước bạ theo quy định của Luật quản lý thuế
trong thòi hạn 30 ngày làm việc kế từ ngày ký thông báo nộp lệ phí trước bạ của cơ
quan thuế.
Trả lời: Theo Điều 69 Nghi đinh số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/20 hướng dẫn tại
Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT ngày 20/10/201 Tài nguyên và Môi trường, thủ tục
Cho hỏi thủ tục chuyến mục đích sử dụng đất của hộ chuyển mục đích sử dụng đất cần nộp những giấy tờ sau:
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, gồm:
gia đình, cá nhân gồm những giấy tờ nào?
+ Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu
nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và tài sản
khác gắn liền với đất.
Tôi có mảnh đất ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai và tôi Trả lời: + Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kêt quả thị xã.
+ Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không
muốn chuyến mục đích sử dụng đất thì nộp hồ sơ
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quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn
ngưòi nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Trả lời: Theo khoản 1, khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất
được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:
- Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Điều kiện để có thể chuyển nhượng quyền sử dụng
- Đất không có tranh chấp.
đất là gì?
- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
- Trong thời hạn sử dụng đất.
- Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký
đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào số địa chính.
Trả lời: Hồ sơ đề nghị cấp phép bao gồm:
-Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke trong đó doanh, số phòng,
Hồ sơ thủ tục hành chính cấp giấy phép kinh doanh? diện tích từng phòng.
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có giá trị phấp lý.
- Ý kiến bằng văn bản các hộ liền kề.
Thời gian giải quyết thủ tục hành chính cấp gia
karaoke bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Trả lời: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
họp lệ?
Điều kiện nào bắt buột khi đăng ký cấp giấy phép Trả lời: Phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công
kinh doanh Karaoke ?
trình phụ, đảm bảo điều kiện về phòng, chống cháy nổ.
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điếm
Trả lời: Thời hạn 03 năm.
cung cấp dịch vụ trò choi điện tử công cộng có thòi
hạn bao lâu kế từ ngày cấp ?
Có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở huyện Trả lời: Có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở huyện. Hiện nay huyện có 31 thủ
tục hành chính thuộc tám lĩnh vực có thế thực hiện trực tuyến là: Tư pháp, Nội vụ, Kế
được không và bao gồm những thủ tục nào?
hoạch & Đầu tư, Công thương, Lao động - TBXH, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyênMôi trường, thông tin & truyền thông.
Làm thế nào để nộp hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến Trả lời: Để nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức,
?
công dân cần truy cập vào trang web: http://dvc.gialai.gov.vn và làm theo hướng dẫn
để nộp được hồ sơ trực tuyến.
Những hành vi cán bộ không được làm khi giải quyết Trả lời: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện
thủ tục hành chính cho người dân?
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thì cán bộ,
công chức, viên chức được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả
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kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại trụ
sở Bộ phận Một cửa và tại cơ quan có thẩm quyền không được thực hiện 10 hành vi
sau đây:
- Cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ
tục hành chính;
- Cản trở tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức nộp hồ sơ, nhận, trả kết quả giải quyết
thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật;
- Cản trở hoặc ngăn chặn trái phép quá trình truyền, gửi, nhận dữ liệu điện tử;
- Thay đổi, xóa, hủy, giả mạo, sao chép, di chuyển trái phép một phần hoặc
toàn bộ nội dung dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính;
- Tiết lộ thông tin về hồ sơ, tài liệu và các thông tin liên quan đến bí mật của tổ chức,
cá nhân hoặc sử dụng thông tin đó để trục lợi;
- Từ chối thực hiện, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính hoặc tự ý yêu cầu
bổ sung hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật;
- Trực tiếp giao dịch, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không thông
qua Bộ phận Một cửa, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
- Đùn đẩy trách nhiệm, thiếu hợp tác, thiếu công bằng, không khách quan, không
đúng pháp luật trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính;
- Ứng xử, giao tiếp không phù hợp với quy chế văn hóa công sở;
- Các hành vi vi phạm pháp luật khác trong thực hiện công vụ.
Trả lời: Trường hợp hồ sơ bị mất, bị thất lạc hoặc bị hư hỏng trong quá trình
chuyển phát của nhân viên bưu chính thì doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính
công ích có trách nhiệm phối hợp với tổ chức, cá nhân có hồ sơ, giấy tờ bị mất, bị thất
lạc hoặc bị hư hỏng và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để khắc phục hậu quả.
- Trường hợp cần phải xin cấp lại bản chính hoặc bản gốc và các giấy tờ khác
có trong hồ sơ chuyển phát đã bị mất, bị thất lạc, bị hư hỏng không thể khôi phục
Nếu trong việc giải quyết, hồ sơ, kết quả bị mất, bị
được thì doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích có trách nhiệm phối hợp
thất lạc hoặc bị hư hỏng thì trách nhiệm thuộc của ai?
với tổ chức, cá nhân có văn bản bị mất, bị thất lạc, bị hư hỏng và cơ quan, tổ chức có
thẩm quyền cấp lại các giấy tờ cho tổ chức, cá nhân.
- Trường hợp do lỗi của doanh nghiệp hoặc nhân viên của doanh nghiệp cung
ứng dịch vụ bưu chính công ích làm cho bản chính hoặc bản gốc và các giấy tờ khác
có trong hồ sơ chuyển phát đã bị mất, bị thất lạc, bị hư hỏng không thể khôi phục
được thì doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phải có trách nhiệm khắc
phục mọi hậu quả đã gây ra và chịu mọi chi phí phát sinh trong việc xin cấp lại hồ sơ,
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giấy tờ.
Trả lời: Theo Điều 22 Nghị định 23/2015/NĐ-CP, các loại giấy tờ, văn bản sau đây
không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao:
- Bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ;
- Bản chính bị hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung;
- Bản chính đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không đóng dấu
mật nhưng ghi rõ không được sao chụp;
- Bản chính có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến
tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt
Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền
Loại giấy tờ nào không được chứng thực bản sao từ công dân;
bản chính?
- Bản chính do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc
chứng nhận chưa được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định.
Ngoại trừ một số trường hợp không cần hợp pháp hóa lãnh sự:
+ Giấy tờ tùy thân do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp cho cá
nhân như: Hộ chiếu, thẻ căn cước hoặc các giấy tờ khác như thẻ thường trú, thẻ cư
trú, giấy phép lái xe, bằng tốt nghiệp, chứng chỉ và bảng điểm kèm theo bằng tốt
nghiệp, chứng chỉ;
+ Chứng thực chữ ký người dịch trên bản dịch các giấy tờ nêu trên cũng không phải
hợp pháp hóa lãnh sự.
- Giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập nhưng không có xác nhận và đóng dấu của cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền.
Trả lời: Theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP, UBND xã, phường, thị trấn
(gọi chung là UBND cấp xã) có thẩm quyền chứng thực các loại giấy tờ sau:
- Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận;
- Chứng thực chữ ký trừ chứng thực chữ ký người dịch;
UBND xã được chứng thực loại giấy tờ nào?
- Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản;
- Hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất như:
Chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử
dụng đất…
- Chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà ở;
- Chứng thực di chúc;
- Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản;
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Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động
cách mạng trước 01/01/1945 gồm những giấy tờ gì?
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Cơ sở kinh doanh nào cần có giấy chứng nhận vệ
sinh an toàn thực phẩm?
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Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực
phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
gồm các giấy tờ gì?

- Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản
là: Hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc thực hiện quyền của người sử dụng đất;
Hợp đồng, giao dịch về nhà ở; Di chúc.
Trả lời: Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày
01/01/1945 gồm các văn bản tại Điều 8 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP:
- Các quyết định công nhận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Quyết
định của.Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương; Ban đảng, Ban
Cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc trung ương; Tổng cục Chính trị; Tổng
cục Xây dựng lực lượng Công an
- Quyết định trợ cấp, phụ cấp của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội.
Trả lời: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định 15/2018/NĐ-CP về cấp
Giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh thực phẩm đủ điều kiện an toàn thực phẩm:
Tất cả Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ
điều kiện an toàn thực phẩm khi hoạt động, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều
12 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ở trên thì không phải xin giấy chứng nhận vệ sinh an
toàn thực phẩm.
Khi cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng phải xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ
điều kiện an toàn thực phẩm thì phải đủ điều kiện mới được cấp giấy chứng nhận.
Trả lời: Hồ sơ cấp Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống gồm các thành phần như sau:
1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
(Mẫu số 01 Phụ lục I Nghị định số 155/2018/NĐ-CP);
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp với loại thực phẩm của cơ sở sản xuất (có xác
nhận của cơ sở);
3. Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện
vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm
quyền;
4. Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh
doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp.
5. Danh sách người sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được
tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở.
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Hãy cho tôi biết điều kiện để được cấp giấy chứng
nhận đủ điều kiện hoạt động cung cấp dịch vụ trò
chơi điện tử?

Làm thế nào để tra cứu được thông tin TTHC cấp
huyện?

Thủ tục đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân
cấp huyện có khác gì so với thủ tục đăng ký khai sinh
tại Ủy ban nhân dân cấp xã?

Trả lời: Điều kiện để tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện
hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng như sau:
1. Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
2. Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có chiều dài đường bộ
ngắn nhất từ cửa chính hoặc cửa phụ của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công
cộng tới cổng chính hoặc cổng phụ của cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung
học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên,
trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú từ 200 m trở lên;
3. Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” ghi rõ tên
điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh. Trường hợp điểm cung
cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là đại lý Internet thì thêm nội dung
“Đại lý Internet”. Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng
thời là điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp thì thêm nội dung “Điểm
truy nhập Internet công cộng”;
4. Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công
cộng tối thiểu 50 m2 tại các khu vực đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, loại II, loại III; tối
thiểu 40 m2 tại các đô thị loại IV, loại V; tối thiểu 30 m2 tại các khu vực khác;
5. Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy;
6. Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, chống
cháy, nổ của Bộ Công an;
7. Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch
vụ trò chơi điện tử công cộng.
Trả lời: Công dân muốn tra cứu TTHC cấp huyện giải quyết có thể truy cập vào
trang web: http://krongpa.gialai.gov.vn mục bộ thủ tục hành chính và chọn TTHC
muốn tra cứu.
Trả lời: Thủ tục đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân cấp huyện được quy
định cụ thể tại Điều 36 Luật Hộ tịch 2014 như sau:
- Người đi đăng ký khai sinh nộp giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của
Luật này cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là
người nước ngoài thì phải nộp văn bản thỏa thuận của cha, mẹ về việc chọn quốc tịch
cho con.
Trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho con thì văn bản thỏa thuận phải có
xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước ngoài mà người đó là công
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- Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy
thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức làm công tác hộ tịch ghi nội dung
khai sinh theo quy định tại Điều 14 của Luật này vào Sổ hộ tịch; trường hợp trẻ em có
quốc tịch nước ngoài thì không ghi nội dung quy định tại điểm c khoản 1 Điều 14 của
Luật này.
Công chức làm công tác hộ tịch, người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào Sổ
hộ tịch. Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy khai
sinh cho người được đăng ký khai sinh. Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà
nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh.
Trả lời: Căn cứ Điều 15, 16 Luật Hộ tịch 2014 như sau:
- Pháp luật quy định, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ
có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con; trýờng hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai
sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang
nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em. Như vậy, con bạn
phải được đăng ký khai sinh trước 15/12. Luật cũng quy định thêm, công chức tư
pháp - hộ tịch phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc đăng ký khai sinh cho trẻ em
trên địa bàn trong thời hạn quy định; trường hợp cần thiết thì thực hiện đăng ký khai
sinh lưu động.
Có quy định cụ thể về thời hạn đăng ký khai
- Về thủ tục đăng ký khai sinh:
sinh hay không? Nếu có thì quy định như thế nào?
+ Người đi đăng ký khai sinh nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy chứng
Người đi khai sinh phải thực hiện những thủ tục gì? sinh cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn
bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì
phải có giấy cam đoan về việc sinh; trường hợp khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi phải có
biên bản xác nhận việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập; trường hợp khai
sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ phải có văn bản chứng minh việc mang thai
hộ theo quy định pháp luật.
+ Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định trên, nếu thấy thông tin khai sinh
đầy đủ và phù hợp, công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào Sổ hộ tịch;
cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy Số
định danh cá nhân. Sau đó, công chức tư pháp - hộ tịch và người đi đăng ký khai sinh
cùng ký tên vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai sinh cho
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người được đăng ký khai sinh.
Trả lời: Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật Hộ tịch 2014, "Đăng ký hộ tịch
là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các sự kiện
hộ tịch của cá nhân, tạo cơ sở pháp lýđể Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của
cá nhân, thực hiện quản lý về dân cư". Như vậy, để có cơ sởđể Nhà nước bảo hộ
quyền, lợi ích hợp pháp của mỗi cá nhân, mặt khác để thực hiện việc quản lý về dân
cư, mỗi công dân có quyền và trách nhiệm đăng ký hộ tịch. Nội dung đăng ký hộ tịch
được quy định cụ thể tại Điều 3 Luật Hộ tịch như sau:
1. Xác nhận vào Sổ hộ tịch các sự kiện hộ tịch:
a) Khai sinh;
b) Kết hôn;
c) Giám hộ;
d) Nhận cha, mẹ, con;
đ) Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch;
e) Khai tử.
Theo quy định của pháp luật hiện hành đăng
2. Ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của cá nhân theo bản án, quyết định
ký hộ tịch bao gồm những nội dung gì?
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:
a) Thay đổi quốc tịch;
b) Xác định cha, mẹ, con;
c) Xác định lại giới tính;
d) Nuôi con nuôi, chấm dứt việc nuôi con nuôi;
đ) Ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật, công nhận việc kết hôn;
e) Công nhận giám hộ;
g) Tuyên bố hoặc huỷ tuyên bố một người mất tích, đã chết, bị mất hoặc hạn
chế năng lực hành vi dân sự.
3. Ghi vào Sổ hộ tịch sự kiện khai sinh; kết hôn; ly hôn; hủy việc kết hôn; giám
hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đổi hộ tịch; khai tử
của công dân Việt Nam đãđược giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.
4. Xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác theo quy định của
pháp luật.
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Trả lời: Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 quy định chi tiết
về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. Có
hiệu lực từ ngày 16/01/2012.
- Quyết định số 4597/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
ngày 27/12/2016 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2016 thuộc phạm
vi chức năng quản lý của BVHTTDL.
Theo Điều 5, Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 quy định
chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn
mới” quy định:
* Trình tự thực hiện:
- Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện tổ
chức Lễ phát động xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” trên địabàn cấp huyện;
phổ biến tiêu chuẩn công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; hướng dẫn các xã
đăng ký xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”;
Đề được công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông
thôn mới” thì TTHC này được quy định tại văn bản - Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã
quy phạm pháp luật nào? Trình tự thực hiện và nộp đăng ký xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” với Ủy ban nhân dân cấp
huyện;
hồ sơ tại đâu?
- Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã họp thông
qua Báo cáo thành tích xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, gửi Ủy ban
nhân dân xã;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận
“Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”;
- Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện
kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông
thôn mới” (có biên bản kiểm tra);
- Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện phối hợp với bộ phận thi đua, khen thưởng
cùng cấp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận và cấp
Giấy công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.
Căn cứ hồ sơ đề nghị và biên bản kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn
“Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” của Ban Chỉ đạo cấp huyện. Chủ tịch Ủy
ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông
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Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
được qui định như thế nào?

thôn mới”, kèm theo Giấy công nhận; trường hợp không công nhận, phải có văn
bản trả lời Ủy ban nhân dân xã và nêu rõ lý do chưa công nhận.
Nộp trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
Trả lời: Điều 37. Luật hộ tịch qui địnhthẩm quyền đăng ký kết hôn
1. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng
ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam
cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa công dân Việt
Nam định cư ở nước ngoài với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch
nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài.
2. Trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có yêu cầu đăng ký kết hôn
tại Việt Nam thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của một trong hai bên thực
hiện đăng ký kết hôn.
Thủ tục đăng ký kết hôn được qui định tại điều 38 Luật hộ tịch
1. Hai bên nam, nữ nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy xác nhận của tổ chức
y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận người đó không mắc
bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành
vi của mình cho cơ quan đăng ký hộ tịch.
Người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài phải nộp thêm giấy
tờ chứng minh tình trạng hôn nhân, bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ
chiếu.
2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1
Điều này, công chức làm công tác hộ tịch có trách nhiệm xác minh, nếu thấy đủ điều
kiện kết hôn theo quy định của pháp luật thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp huyện giải quyết.
3. Khi đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân,
công chức làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu các bên tự nguyện kết
hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch.
Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên
nam, nữ.
4. Chính phủ quy định bổ sung giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hôn, việc phỏng
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vấn, xác minh mục đích kết hôn khi giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn; thủ tục cấp
giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam để kết hôn với người nước
ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài nhằm bảo đảm quyền,
lợi ích hợp pháp của các bên.
Trả lời: Điều 44 Luật Hộ tịch 2014 quy định về thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ,
con tại Ủy ban nhân dân cấp huyện cụ thể như sau:
- Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ khai theo mẫu quy định và
giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con
cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con giữa công dân
Việt Nam với người nước ngoài hoặc giữa người nước ngoài với nhau thì người nước
ngoài phải nộp thêm bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu để chứng
minh về nhân thân.
Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về thủ tục
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1
đăng ký nhận cha, mẹ con tại Ủy ban nhân dân cấp Điều này, công chức làm công tác hộ tịch xác minh, niêm yết việc nhận cha, mẹ, con
huyện
tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thời gian 07 ngày liên tục, đồng thời gửi
văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người được nhận là cha,
mẹ, con niêm yết trong thời gian 07 ngày liên tục tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Phòng Tư pháp báo cáo và đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết
định việc đăng ký nhận cha, mẹ, con, nếu thấy đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân
dân cấp huyện giải quyết.
- Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt; công chức làm công tác
hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng các bên ký vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân
cấp huyện cấp trích lục cho các bên.
Trả lời: Việc giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh
được quy định tại Điều 22 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH . Theo đó:
Hồ sơ:
Người đồng thời là thương binh và bệnh binh
- Đơn đề nghị (theo mẫu);
thì chuẩn bị hồ sơ như thế nào để hưởng chế độ? Thủ
tục ra sao?
- Hồ sơ bệnh binh và hồ sơ thương binh.
Thủ tục
- Cá nhân làm đơn theo mẫu gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi
đang cư trú;
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- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày kể từ ngày
nhận được đơn, có trách nhiệm đối chiếu hồ sơ đang quản lý để ra quyết định trợ cấp
thương tật hoặc trợ cấp bệnh binh và gửi trích lục hồ sơ về Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội (Cục Người có công).
Trường hợp thương binh đồng thời là bệnh binh được xác nhận từ ngày 31
tháng 12 năm 1994 trở về trước và đã giám định lại thương tật đúng quy định từ ngày
01 tháng 01 năm 1995 đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được sử dụng
biên bản giám định thương tật cuối cùng để tính hưởng chế độ.
Trả lời: Theo quy định tại Điều 51 Luật Người khuyết tật thì những người
Người khuyết tật có được hưởng cùng lúc với
khuyết tật đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc trợ cấp ưu đãi người
lương hưu và trợ cấp xã hội hàng tháng không?
có công hàng tháng thì không được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng nữa.
Trả lời: Theo khoản 3 Điều 8, Nghị định 136/2013/NĐ- CP, ngày 21/10/2013
của Chính Phủ: Trường hợp đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bị chết, Chủ
Thời gian thôi hưởng trợ cấp xã hội khi đối tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội báo
cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng
tượng chết là bao giờ?
tháng.
Thời gian thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng kể từ tháng ngay sau tháng đối
tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng chết.
Trả lời: Điều 23, Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 về Kinh doanh
rượu, Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo
Nghị định này.
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác
Hồ sơ cấp Giấy phép bán lẻ rượu bao gồm xã hoặc hộ kinh doanh.
những thành phần nào?
- Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp
pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ.
- Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản
xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.
- Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố
phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của
các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh.
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- Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân
bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi
trường theo quy định của pháp luật tại các địa điểm bán lẻ rượu.
Trả lời: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày
10/8/2018 của Chính phủ, trường hợp thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối
tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thành phố cần thực hiện theo các thủ tục:
- Đối tượng thay đổi nơi cư trú có văn bản kiến nghị gửi Chủ tịch Ủy ban nhân
dân cấp xã nơi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động - Thương
binh và Xã hội;
Trường hợp đối tượng đang hưởng trợ cấp xã Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
hội hàng tháng thay đổi nơi cư trú đến 1 huyện khác quyết định thôi chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng tại nơi cư trú cũ và gửi văn bản kèm
theo hồ sơ của đối tượng đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú mới của đối
cần thực hiện theo thủ tục như thế nào?
tượng;
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận và chuyển hồ sơ của đối tượng đến Phòng
Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng,
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân
cấp huyện quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng kể từ tháng ngay sau
tháng ghi trong quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp huyện nơi cư trú cũ của đối tượng.”
Trả lời: Điều 112 Luật bảo hiểm xã hội quy định như sau:
1. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã
hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp
Việc giải quyết hưởng chế độ tử tuất được pháp luật tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng chết thì thân nhân của họ nộp hồ sơ
hưởng chế độ tử tuất theo quy định tại Điều 111 của Luật bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo
quy định như thế nào?
hiểm xã hội.
Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt
buộc bị chết thì thân nhân nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động gồm: Sổ bảo hiểm xã
hội; Bản sao giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc bản sao quyết định tuyên bố là đã
240

489

Bố tôi đang công tác tại một cơ quan nhà nước
cấp huyện, không may bị ốm nặng và qua đời khi 50
tuổi, có 28 năm đóng bảo hiểm xã hội liên tục. Tôi
muốn làm hồ sơ hưởng chế độ tử tuất thì cần phải có
những giấy tờ gì?

chết của Toà án đã có hiệu lực pháp luật; Tờ khai của thân nhân và biên bản họp của
các thân nhân đối với trường hợp đủ điều kiện hưởng hằng tháng nhưng chọn hưởng trợ
cấp tuất một lần; Biên bản điều tra tai nạn lao động, trường hợp bị tai nạn giao thông
được xác định là tai nạn lao động thì phải có thêm biên bản tai nạn giao thông hoặc
biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông; bản
sao bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp chết do bệnh nghề nghiệp;
Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với thân nhân bị suy giảm
khả năng lao động từ 81% trở lên. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
từ thân nhân của người lao động, người sử dụng lao động nộp hồ sơ trên cho cơ quan
bảo hiểm xã hội.
3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có
trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho thân nhân của người lao động. Trường hợp
không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trả lời: Tại điều 111 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định hồ sơ hưởng
hưởng chế độ tử tuất gồm các giấy tờ sau đây:
* Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội và
người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bao gồm:
- Sổ bảo hiểm xã hội;
- Bản sao giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc bản sao quyết định tuyên bố là
đã chết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;
- Tờ khai của thân nhân và biên bản họp của các thân nhân đối với trường hợp
đủ điều kiện hưởng hằng tháng nhưng chọn hưởng trợ cấp tuất một lần;
- Biên bản điều tra tai nạn lao động, trường hợp bị tai nạn giao thông được xác
định là tai nạn lao động thì phải có thêm biên bản tai nạn giao thông hoặc biên bản
khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông quy định tại
khoản 2 Điều 104 của Luật này; bản sao bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp đối với
trường hợp chết do bệnh nghề nghiệp;
- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với thân nhân bị suy
giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
* Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất của người đang hưởng hoặc người đang tạm dừng
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hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng bao gồm:
- Bản sao giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc quyết định tuyên bố là đã chết
của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;
- Tờ khai của thân nhân và biên bản họp của các thân nhân đối với trường hợp
đủ điều kiện hưởng hằng tháng nhưng chọn hưởng trợ cấp tuất một lần;
- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với thân nhân bị suy
giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
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Mẹ tôi có thời gian công tác và đóng bảo hiểm xã hội
liên tục trong 29 năm, hiện nay do ốm đau bệnh tật
mẹ tôi phải xin nghỉ để điều trị dứt điểm? Tôi muốn
hỏi với 29 năm đóng bảo hiểm xã hội như thế thì
mức hưởng chế độ ốm đau của mẹ tôi được quy định
như thế nào?

Trả lời: Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định mức hưởng chế độ
ốm đau như sau:
- Người lao động hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động là người làm
việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định
thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời
hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa
người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo
quy định của pháp luật về lao động; Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời
hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng; Cán bộ, công chức, viên chức; Công nhân quốc
phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu; Người
quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương; người
lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y
tế ban hành; người lao động hưởng chế độ do con ốm đau thì mức hưởng tính theo
tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi
nghỉ việc.
Trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc người lao động trước đó
đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải
nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức
hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó.
- Nếu người lao động đã hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau mà vẫn tiếp tục điều
trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa
bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội, được quy định như sau:
+ Bằng 65% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi
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Anh H được cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
trồng rau sạch, tuy nhiên, do vô ý anh H đã làm rách
1/3 góc của Giấy chứng nhận. Anh H muốn hỏi có
được đổi Giấy chứng nhận không ?

Hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh gồm những
gì? Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thành lập hộ
kinh doanh là bao nhiêu?

nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên;
+ Bằng 55% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi
nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;
+ Bằng 50% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi
nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm.
- Thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động là Sĩ quan, quân nhân
chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan
chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như
đối với quân nhân thì căn cứ vào thời gian điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có
thẩm quyền thì mức hưởng bằng 100% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của
tháng liền kề trước khi nghỉ việc.
- Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo
tháng chia cho 24 ngày.
Trả lời: Điều 11 Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT quy định Trường hợp Giấy
chứng nhận kinh tế trang trại bị mất, cháy, rách, nát chủ trang trại nộp Giấy đề nghị
cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại và Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đã
được cấp trong trường hợp rách, nát tới Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã cấp Giấy
chứng nhận kinh tế trang trại cho cá nhân, hộ gia đình.
Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang
trại trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Như vậy với trường hợp của anh K sẽ được cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế
trang trại khi thực hiện đầy đủ các thủ tục nêu trên.
Trả lời: Theo Luật Doanh nghiệp 2014; Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; Nghị định số
108/2018/NĐ-CP; Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT; Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT, hồ
sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh gồm:
- Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh.
- Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ
chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia
đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh
đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập
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Trường hợp cá nhân ông B muốn thay đổi nội dung
đăng ký hộ kinh doanh thì trình tự thực hiện thủ tục
như thế nào?

Đăng ký nộp hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề khám
chữa bệnh trực tuyến được không? Cách thực hiện
như thế nào?

- Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (nếu có)
*Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT; Thông tư
số 02/2019/TT-BKHĐT, thời hạn giải quyết cụ thể như sau:
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận
hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi,
bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.
- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trả lời: Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;
Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT, trình tự thực hiện như sau:
- Hộ kinh doanh gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh tới Bộ phận
Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên hộ kinh doanh yêu cầu đăng ký không đúng
theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo rõ nội dung cần sửa
đổi, bổ sung bằng văn bản cho hộ kinh doanh khi tiếp nhận hồ sơ.
- Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và
cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh khi nhận đủ hồ sơ
hợp lệ.
- Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới trong trường hợp đăng
ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng
nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.
- Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký:
+ Hộ kinh doanh gửi Thông báo về việc chuyển địa chỉ đến cơ quan đăng ký kinh
doanh cấp huyện nơi dự định đặt địa chỉ mới.
+ Khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh
doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt địa chỉ mới phải thông báo đến cơ quan đăng
ký kinh doanh nơi trước đây hộ kinh doanh đã đăng ký.
Trả lời:
Công dân được quyền đăng ký nộp hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh
chữa bệnh trực tuyến. Cách thực hiện như sau:
1. Công dân truy cập vào địa chỉ website http://dvc.gialai.gov.vn/trang-chu,
đăng ký tài khoản cá nhân
244

495

Thời gian Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa
bệnh là bao nhiêu ngày?
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Hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa
bệnh gồm các thành phần gì?
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Người hướng dẫn thực hành khám bệnh chữa bệnh
phải đáp ứng yêu cầu gì?

498

Tôi có thể tự tra cứu tại nhà kết quả giải quyết TTHC
của tôi hay không?

2. Sau khi có tài khoản, công dân chọn Sở Y tế, chọn lĩnh vực hành nghề Y,
chọn TTHC “cấp chứng chỉ hành nghề y tế tư nhân”, bấm chọn nộp hồ sơ bên góc
phải và thực hiện theo hướng dẫn.
Trả lời:
Thời hạn cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh là 30 ngày làm việc.
Trả lời:
Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh gồm các giấy tờ sau:
1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (theo mẫu).
2. Văn bằng chuyên môn (sao y bản chính).
3. Giấy xác nhận thực hành.
4. Lý lịch tư pháp (bản chính).
5. Lý lịch tự thuật (theo mẫu)
6. 2 ảnh 4x6 (nền trắng, áo sơ mi có cổ).
Trả lời:
Khoản 3 Điều 16 Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định người hướng dẫn thực hành
khám bệnh, chữa bệnh phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Có chứng chỉ hành nghề;
b) Có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với văn bằng của người thực
hành, có trình độ đào tạo tương đương hoặc cao hơn người thực hành và có thời gian
hành nghề khám bệnh, chữa bệnh liên tục từ 3 năm trở lên.
Trả lời:
Ông (bà) có thể tra cứu kết quả thụ lý và giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền
của Sở Y tế bằng các phương thức như sau mà không cần trực tiếp đến Trung tâm
phục vụ hành chính công tỉnh.
1. Sử dụng Zalo để tra cứu thông tin (nhắn tin vào zalo chính quyền điện tử
tỉnh Gia Lai để tra cứu kết quả)
- Bước 1: Truy cập vào ứng dụng ZALO, nhập vào ô tìm kiếm cụm từ “Chính
quyền điện tử tỉnh Gia Lai”;
- Bước 2: Nhấn vào biểu tượng “Chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai” để truy cập
vào trang;
- Bước 3: Tìm và nhấn vào biểu tượng bàn phím phía bên trái cuối trang;
- Bước 4: Soạn tin nhắn mã số biên nhận hồ sơ (mã hồ sơ trên Giấy tiếp nhận
hồ sơ và hẹn trả kết quả Sở Y tế cấp cho cá nhân) nhấn gửi tin nhắn. Sau khi tin nhắn
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được gửi đi, hệ thống sẽ gửi tin nhắn phản hồi kết quả xử lý hồ sơ.
2. Tra cứu hồ sơ trên Trang “Hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh
Gia Lai”
Bước
1:
Truy
cập
vào
địa
chỉ
website
http://motcua.gialai.gov.vn/web/guest/home.
- Bước 2: Tại mục “Chọn đơn vị”: nhấp vào ô sau đó chọn đơn vị Sở Y tế;
- Bước 3: Tại mục “Mã số biên nhận”: nhập mã hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ
sơ và hẹn trả kết quả Sở Y tế cấp cho cá nhân.
- Bước 4: Nhấn “Tìm kiếm” để hệ thống hiển thị kết quả xử lý.
Trả lời:
1. Thời hạn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (cùng loại) là như nhau
theo quy định pháp luật, không phụ thuộc vào hình thức nộp hồ trực tuyến hay nộp hồ
sơ trực tiếp.
Đăng ký dịch vụ công trực tuyến và lên nộp hồ sơ
2. Thời hạn giải quyết TTHC được tính từ lúc Sở Y tế nhận được hồ sơ hợp lệ,
trực tiếp, thời gian có kết quả khác nhau không?
cá nhân/ tổ chức đã hoàn thành việc đóng phí theo quy định (đối với trường hợp quy
định phải đóng phí).
Thời hạn này được thể hiện trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Sở Y tế
cấp cho cá nhân.
Trả lời:
Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh là
Việc thu phí và mức thu phí cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh
bao nhiêu?
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế được thực hiện theo quy định của pháp luật. cụ thể là
360000 đồng/hồ sơ.
Trả lời:
Phòng khám đa khoa phải đáp ứng các yêu cầu sau:
1. Quy mô phòng khám đa khoa:
a) Có ít nhất 02 trong 04 chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi;
b) Có bộ phận cận lâm sàng (xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh).
Muốn thành lập phòng khám đa khoa cần đáp ứng 2. Cơ sở vật chất: Có phòng cấp cứu, phòng lưu người bệnh, phòng khám chuyên
yêu cầu gì?
khoa và phòng tiểu phẫu (nếu thực hiện tiểu phẫu). Các phòng khám trong phòng
khám đa khoa phải có đủ diện tích để thực hiện kỹ thuật chuyên môn.
- Phòng cấp cứu có diện tích ít nhất là 12 m2;
- Phòng lưu người bệnh có diện tích ít nhất là 15 m2; có ít nhất từ 02 giường lưu trở
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lên, nếu có từ 03 giường lưu trở lên thì diện tích phải bảo đảm ít nhất là 05 m2 trên
một giường bệnh;
- Các phòng khám chuyên khoa và buồng tiểu phẫu có diện tích ít nhất là 10 m2.
3. Thiết bị y tế: Có hộp thuốc chống sốc và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa.

502

4. Nhân sự:
Số lượng bác sỹ khám bệnh, chữa bệnh hành nghề cơ hữu phải đạt tỷ lệ ít nhất
là 50% trên tổng số bác sỹ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của phòng khám đa
khoa. Người phụ trách các phòng khám chuyên khoa và bộ phận cận lâm sàng (xét
nghiệm và chẩn đoán hình ảnh) thuộc Phòng khám đa khoa phải là người làm việc cơ
hữu tại phòng khám.”
Trả lời:
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định
tại khoản 1 Điều 46 Luật khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể như sau:
a) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu;
b) Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản có tên của cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
có vốn đầu tư nước ngoài;
Hồ sơ cấp phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh bao c) Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ
gồm các loại giấy tờ nào?
thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh;
d) Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm
đăng ký người hành nghề và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không
thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề) theo mẫu quy định;
đ) Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh theo mẫu;
e) Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật
chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của
một trong các hình thức tổ chức;
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503

Hiện tại tôi đang thực hành khám chữa bệnh tại cơ sở
khám chữa bệnh tại tỉnh Gia Lai, nhưng tôi không có
hộ khẩu thường trú tại tỉnh Gia Lai. Vậy tôi có thể
nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám
chữa bệnh tại Sở Y tế Gia Lai được không?

504

Tôi thực hành khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám
chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng (bệnh xá, bệnh viện
quân y…), tôi có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ
hành nghề khám chữa bệnh tại Sở Y tế Gia Lai
không?

g) Điều lệ tổ chức và hoạt động đối với bệnh viện nhà nước thực hiện theo mẫu quy
định của Bộ trưởng Bộ Y tế; đối với bệnh viện tư nhân thực hiện theo Mẫu 03 Phụ lục
XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP và phương án hoạt động ban đầu
đối với bệnh viện;
h) Bản sao hợp lệ hợp đồng vận chuyển người bệnh đối với bệnh viện, nhà hộ sinh
không có phương tiện vận chuyển cấp cứu ngoài cơ sở;
i) Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất trên cơ sở
danh mục chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
k) Đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh: Bản sao hợp lệ
hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với bệnh viện. Trong trường hợp có cung cấp dịch vụ
vận chuyển người bệnh ra nước ngoài cần có bản sao hợp lệ hợp đồng vận chuyển
người bệnh với công ty dịch vụ hàng không.
Trả lời:
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư 41/2015/TT-BYT “Trường hợp tại
thời điểm đề nghị cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong
chứng chỉ hành nghề, người hành nghề không làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh nào thì nộp hồ sơ về Sở Y tế nơi có hộ khẩu thường trú để đề nghị cấp, bổ sung
hoặc thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn”. Theo đó, công dân chỉ thực hành
khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh tại Gia Lai, mà không có hộ khẩu thường
trú tại tỉnh thì không thuộc thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề của Sở Y tế Gia lai.
Công dân về Sở Y tế nơi đăng kí hộ khẩu thường trú để đề nghị cấp chứng chỉ hành
nghề theo quy định.
Trả lời:
Điều 26 Luật Khám bệnh chữa bệnh có quy định “Thẩm quyền cấp, cấp lại và
thu hồi chứng chỉ hành nghề
1. Bộ trưởng Bộ Y tế cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với các trường
hợp sau đây:
a) Người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế;
b) Người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các bộ khác, trừ trường hợp
quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này;
c) Người nước ngoài đến hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam.
2. Giám đốc Sở Y tế cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với người làm
việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý, trừ trường hợp quy định tại
khoản 1 và khoản 3 Điều này.
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505

Tôi muốn làm hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề dược
thì phải nộp những giấy tờ gì?

506

Thời gian cấp chứng chỉ hành nghề dược là bao lâu?
Phí cấp bao nhiêu?

507

Tôi đã được cấp chứng chỉ hành nghề dược. Nay tôi
đã học lên đại học dược. Xin hỏi, tôi có được điều
chỉnh nội dung trên chứng chỉ hành nghề dược theo
văn bằng mới hay không?

508

Tôi muốn được cấp chứng chỉ hành nghề dược, vậy
tôi có thể thực hành tại các cơ sở nào?

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành
nghề đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản
lý.”
Theo đó, công dân thực hành khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh thuộc
Bộ Quốc phòng thì không thuộc thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề của Sở Y tế
Gia Lai.
Trả lời:
Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề dược bao gồm các giấy tờ sau:
1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược (theo mẫu).
2. Văn bằng chuyên môn (sao y bản chính).
3. Giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở thực hành chuyên môn về dược
4. Chứng minh nhân dân (sao y bản chính).
5. Lý lịch tư pháp (bản chính)
6. 2 ảnh 4x6 (nền trắng, áo sơ mi có cổ)
Trả lời:
Thời gian cấp chứng chỉ hành nghề dược là 15 ngày làm việc. Phí cấp chứng chỉ
theo quy định của pháp luật, cụ thể 500000đ/hồ sơ.
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 54/2017/NĐ-CP, anh/chị được quyền điều chỉnh
nội dung trên chứng chỉ hành nghề dược, thủ tục bao gồm các giấy tờ sau:
1. Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề dược (theo mẫu)
2. Văn bằng chuyên môn tương ứng (sao y bản chính)
3. Giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở thực hành chuyên môn về dược.
4. 2 ảnh 4x6 (nền trắng)
5. Chứng chỉ hành nghề dược đã cấp (bản gốc).
Trả lời:
Điều 19 Nghị định 54/2017/NĐ-CP quy định cơ sở thực hành chuyên môn về dược
như sau:
“1. Cơ sở thực hành chuyên môn là các cơ sở quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật
dược, gồm: Cơ sở kinh doanh dược, bộ phận dược của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh,
cơ sở đào tạo chuyên ngành dược, cơ sở nghiên cứu dược, cơ sở kiểm nghiệm thuốc,
nguyên liệu làm thuốc, cơ quan quản lý về dược hoặc văn phòng đại diện của thương
nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực dược tại Việt Nam (sau đây gọi chung là cơ
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509

Tôi muốn mở quầy thuốc/nhà thuốc, vậy tôi phải nộp
những giấy tờ gì?

510

Tôi có thể mở quầy thuốc ở đâu?

511

Tôi kinh doanh quầy thuốc tại Phường Hoa Lư, thành
phố Pleiku từ tháng 5/2016. Nay giấy chứng nhận đủ
điều kiện kinh doanh dược của tôi đã hết hiệu lực.
Tôi có được tiếp tục kinh doanh quầy thuốc tại địa
điểm trên nữa hay không?

sở dược); cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với chuyên môn của người hành
nghề.”
“4. Đối với cơ sở bán lẻ thuốc:
a) Ngoài việc thực hiện quy định tại khoản 3 Điều này, trước khi hướng dẫn
thực hành chuyên môn cho người đăng ký thực hành chuyên môn tại cơ sở mình,
người đứng đầu cơ sở thực hành phải gửi danh sách người đăng ký thực hành chuyên
môn theo Mẫu số 14 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này về Sở Y tế nơi cơ
sở đó đặt trụ sở, trong đó phải nêu rõ các nội dung sau: Tên, địa chỉ cơ sở thực hành;
họ và tên người đăng ký thực hành; nội dung thực hành; thời gian bắt đầu thực hành;
người được giao hướng dẫn thực hành;”
Trả lời:
Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với quầy
thuốc/nhà thuốc thực hiện theo quy định của Nghị định 54/2017/NĐ-CP và Thông tư
02/2018/TT-BYT, cụ thể gồm các giấy tờ sau:
1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (theo mẫu).
2. Tài liệu kỹ thuật về nhân sự, địa điểm.
3. Danh mục kiểm tra thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
4. Chứng chỉ hành nghề dược của người phụ trách chuyên môn (sao y bản
chính).
5. Giấy đăng kí kinh doanh (sao y bản chính).
Trả lời:
Điều 36 Nghị định 54/2017/NĐ-CP quy định địa bàn mở quầy thuốc như sau:
a) Xã, thị trấn;
b) Các địa bàn mới được chuyển đổi từ xã, thị trấn thành phường, nếu chưa có
đủ một cơ sở bán lẻ thuốc phục vụ 2.000 dân thì được tiếp tục mở mới quầy thuốc và
được phép hoạt động không quá 03 năm kể từ ngày địa bàn được chuyển đổi;
Trả lời:
Điều 36 Nghị định 54/2017/NĐ-CP quy định như sau “c) Các quầy thuốc không
thuộc địa bàn quy định tại điểm a khoản này đã có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh thuốc được cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực, cơ sở được phép hoạt
động đến hết thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.
Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc không ghi thời hạn hiệu
lực thì được phép hoạt động không quá 03 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu
lực.”. Do đó, nếu cơ sở quầy thuốc của anh/chị đã hết thời hạn hiệu lực thì không
250

512

Công ty tôi muốn tổ chức quảng cáo thuốc theo hình
thức hội thảo tại tỉnh Gia lai, xin hỏi hồ sơ gồm
những thành phần nào?

513

Bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai hiện đang
được áp dụng tại tỉnh Gia Lai là Bộ thủ tục nào?

514

Thời gian giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm
quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện như thế nào?

được tiếp tục kinh doanh quầy thuốc tại địa bàn phường Hoa Lư, thành phố
Trả lời:
Điều 121 Nghị định 54/2017/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận nội
dung quảng cáo thuốc gồm các thành phần sau:
a) Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc theo Mẫu số 02 tại Phụ lục VI;
b) Nội dung quảng cáo thuốc;
c) Mẫu nhãn và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc hiện hành đã được Bộ Y tế phê duyệt;
d) Tài liệu tham khảo có liên quan đến nội dung quảng cáo thuốc đề nghị xác nhận
(nếu có);
đ) Giấy đăng ký lưu hành thuốc;
e) Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam đối
với cơ sở nước ngoài đứng tên đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc hoặc Giấy
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với cơ sở kinh doanh dược của Việt
Nam đứng tên đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc;
g) Giấy ủy quyền của cơ sở đăng ký thuốc cho cơ sở đứng tên trên hồ sơ đề nghị xác
nhận nội dung quảng cáo thuốc trong trường hợp ủy quyền;
h) Chương trình dự kiến hội thảo, hội nghị, sự kiện giới thiệu thuốc.
Trả lời:
Hiện nay, Bộ thủ tục hành chính đang được áp dụng trong lĩnh vực đất đai trên
địa bàn tỉnh Gia Lai là Bộ thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số
592/QĐ-UBND này 28/5/2018 về việc công bố danh mục gồm: 27 TTHC mới và 27
TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại UBND các huyện, thị xã, thành phố
trên địa bàn tỉnh,
Trả lời:
- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì
không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng
dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
- Thời hạn giải quyết: không quá 45 ngày; đối với các xã miền núi, hải đảo,
vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện
được tăng thêm 10 ngày.
- Thời hiệu giải quyết tranh chấp đất đai: không quá 30 ngày kể từ ngày nhận
được quyết định giải quyết tranh chấp đất đai lần đầu; đối với các xã miền núi, hải
đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn
thì không quá 45 ngày mà các bên hoặc một trong các bên tranh chấp không có đơn
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gửi người có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai lần hai thì quyết định giải
quyết tranh chấp lần đầu có hiệu lực thi hành.
Trả lời:
Các trường hợp phải xin chuyển mục đích sử dụng đất.
Hộ gia đình và cá nhân phải thực hiện thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất
trong các trường hợp sau được quy định tại khoản 1 điều 57 Luật đất đai 2013:
"1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền bao gồm:
a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi
trồng thủy sản, đất làm muối;
b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước
mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;
c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử
dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;
d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;
đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng
Trường hợp nào phải xin phép chuyển mục đích sử đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc
dụng đất, trường hợp nào thì không phải xin phép thuê đất;
e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;
chuyển mục đích sử dụng đất?
g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công
cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là
đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch
vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp."
Theo đó với các trường hợp không sự điều chỉnh của quy định trên thì
người sử dụng đất tuy nhiên phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai
theo quy định Khoản 1, Điều 12, Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày
29/9/2017:
“1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan
nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm:
a) Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: đất sử
dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây
dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật
cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm;
b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây
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lâu năm;
c) Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây
hàng năm;
d) Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở;
đ) Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông
nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi
nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông
nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.”
Trả lời:
Căn cứ theo Khoản 1, Điều 106 Luật Đất đai 2013 về Đính chính, thu hồi Giấy
chứng nhận đã cấp:
“1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính
Đính chính lại nội dung Giấy chứng nhận quyền sử Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:
dụng đất thuộc về cơ quan nào?
a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của
người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc
nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;
b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai
đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác
nhận”.
Trả lời:
Theo Điều 77, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy
định về cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng
nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất thì:
- Hộ gia đình và cá nhân, phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất
về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng
Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm
yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã
dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân do bị mất
- Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở
Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ
đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.
- Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa
chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và
chưa trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy
định tại Điều 37 của Nghị định này ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng
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Thời gian Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản
gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được
cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp
nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ) là bao lâu?
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Khi đang nợ nghĩa vụ tài chính thì có được chuyển
nhượng đất cho người khác không?
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Các bước thực hiện hồ sơ chuyển nhượng quyền sử
dụng đất

thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu
đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất cho người được cấp.
Trả lời:
Theo Bộ thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 592/QĐUBND này 28/5/2018 thì thời gian thực hiện Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài
sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên
hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ) là:
- Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của
pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài
chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp
sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định
Trả lời: Căn cứ Khoản 1 Điều 168 Luật đất đai năm 2013 quy định Về thời
điểm thực hiện các quyền của người sử dụng đất:
“1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng; cho thuê;
cho thuê lại; tặng cho; thế chấp; góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận.
Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất
được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận
thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy
chứng nhận; hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính;
hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính
trước khi thực hiện các quyền.”
Vì vậy, trường hợp người sử dụng đất đang ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì không
được thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Trả lời:
Bước 1: Kê khai nghĩa vụ tài chính tại Văn phòng đăng ký đất đai. Hồ sơ thực
hiện việc sang tên sổ đỏ gồm:
- Tờ khai lệ phí trước bạ (01 bản do bên mua ký)
- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (01 bản do bên bán ký.
- Hợp đồng công chứng đã lập (02 bản chính hoặc bản sao có chứng thực)
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- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản
gắn liền với đất (bản gốc)
- Thời hạn có thông báo nộp thuế: 07 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ
Bước 2: Sau khi nhận thông báo thuế, chủ sử dụng đất nộp tiền và kê khai hồ
sơ sang tên. Hồ sơ sang tên sổ đỏ gồm:
- Đơn đề nghị đăng ký biến động (do bên bán ký); Trong trường hợp có thoả
thuận trong hợp đồng về việc bên mua thực hiện thủ tục hành chính thì bên mua có
thể ký thay.
- Hợp đồng chuyển nhượng
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với
đất (bản gốc)
- Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (bản gốc)
- Bản sao CMND + Sổ hộ khẩu của bên nhận chuyển nhượng.
- Thời hạn sang tên: Tùy thuộc vào chủ sử dụng đất lựa chọn việc chỉnh lý nội
dung trên Giấy chúng nhận hay cấp đổi Giấy chứng nhận.
Bước 3: Nộp đủ lệ phí theo quy định và nhận Giấy chứng nhận.
Trả lời:
Theo Bộ thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 592/QĐUBND này 28/5/2018 thì Thời gian Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ
Thời gian Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại sung của Giấy chứng nhận do bị mất là:
Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất
- Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không
tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian
tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất;
không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp
luật, thời gian trưng cầu giám định.
Trả lời:
Theo Bộ thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 592/QĐUBND này 28/5/2018 thì thời gian đính chính Giấy chứng nhận đã cấp là:
- Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không
Thời gian đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian
tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất;
không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp
luật, thời gian trưng cầu giám định.
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Trả lời:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn
liền với đất (Bản gốc)
- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất – Mẫu số 01/ĐKCMD theo Thông tư
30/2014/TT-TNMT
Thành phần hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất (giai
- Đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất đồng thời thẩm định điều kiện
đoạn thực hiện nghĩa vụ tài chính):
giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất – Mấu số 03b theo
Thông tư 33/2017/TT-TNMT
- Đơn đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất (trường hợp ghi nợ nghĩa vụ tài chính)
- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất
- Tờ khai tiền sử dụng đất
- Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo Thông tư 156/TT-BTC
Trả lời:
- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu hà ở và
tài sản khác gắn liền với đất – Mẫu 041/ĐK
Thành phần hồ sơ cấp Giấy chứng nhận lần đầu:
- Tờ khai tiền sử dụng đất
- Tờ khai lệ phí trước bạ
- Tờ khai thuế thu nhâp cá nhân (Đối với trường hợp nguồn gốc đất: nhận
chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế).
Trả lời:
Tôi đã làm chủ một doanh nghiệp tư nhân, tôi đăng
- Không. Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh
ký thành lập hộ kinh doanh được không?
không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty
hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.
Hộ kinh doanh đăng ký được bao nhiêu địa điểm?
Trả lời: Một địa điểm.
Hộ kinh doanh được sử dụng tối đa bao nhiêu lao Trả lời: Mười lao động
động?
Tôi muốn đăng ký thành lập hộ kinh doanh mức độ 3 Trả lời: Anh(chị) truy cập địa chỉ webisite http://dvc.gialai.gov.vn/ và làm theo
thì phải đăng ký như thế nào?
hướng dẫn.
Tôi có người nhà là công dân Việt Nam chết tại Trả lời: Cơ quan đại diện ở khu vực lãnh sự nơi cư trú cuối cùng của người chết thực
Trung Quốc và đã làm các thủ tục mang tro cốt về hiện việc đăng ký khai tử cho công dân Việt Nam chết ở nước ngoài. Trường hợp
Việt Nam. Vậy, bây giờ tôi phải đi khai tử ở cơ quan không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết thì Cơ quan đại diện ở khu
vực lãnh sự nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể người chết thực hiện việc
nào?
đăng ký khai tử”.
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Giấy chứng nhận kết hôn ghi sai thông tin về số giấy
chứng minh nhân dân Thông tin về số Giấy chứng
minh nhân dân của chồng tôi trong Giấy chứng nhận
kết hôn bị ghi sai. Hiện nay, vợ chồng tôi muốn ly
hôn. Vậy, việc sai số Giấy chứng minh nhân dân
trong Giấy chứng nhận kết hôn thì có có ảnh hưởng
gì khi làm thủ tục ly hôn không?

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên, đối chiếu với trường hợp của người nhà bạn
thì cơ quan có thẩm quyền đăng ký khai tử cho người nhà bạn cư trú và chết tại Trung
Quốc là Cơ quan đại diện tại Trung Quốc ở khu vực lãnh sự nơi cư trú cuối cùng của
người chết. Trong trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người
chết thì Cơ quan đại diện ở khu vực lãnh sự nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi
thể người chết thực hiện việc đăng ký khai tử. Do đó, bạn cần thực hiện thủ tục đăng
ký khai tử cho người nhà tại Cơ quan đại diện ở khu vực lãnh sự nơi cư trú cuối cùng
của người chết (hoặc tại Cơ quan đại diện ở khu vực lãnh sự nơi người đó chết hoặc
nơi phát hiện thi thể người chết).
Trả lời: Về thủ tục đăng ký cải chính hộ tịch, Điều 28 Luật Hộ tịch năm 2014 quy
định như sau:
“1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định
và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.
2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại
khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với
quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch
ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ
hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.
Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận
kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào
Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.
Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm
việc.
3. Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch
trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao
trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ
tịch.
Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân
cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại
giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch”.
Như vậy, căn cứ vào các quy định trên, khi muốn cải chính số Giấy chứng minh nhân
dân trong Giấy chứng nhận kết hôn, bạn cần gửi hồ sơ gồm: (1) Mẫu tờ khai đăng ký
việc cải chính hộ tịch (được quy định tại Phụ lục V kèm theo Thông tư số
15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số
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Thủ tục làm giấy khai sinh cho con ngoài giá thú có
yếu tố nước ngoài:
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Tôi muốn hỏi thủ tục làm giấy khai sinh cho con
ngoài giá thú có yếu tố nước ngoài, cụ thể là con có
mẹ là người Việt Nam bố là người Đài Loan, không
đăng ký kết hôn, con sinh ra tại Việt Nam. Ngoài ra,
tôi có thể xin 2 quốc tịch cho con không? Thủ tục thế
nào?

điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch); (2) Giấy chứng
minh nhân dân của chồng và (3) Bản chính giấy chứng nhận kết hôn đến Ủy ban nhân
dân cấp huyện để yêu cầu cải chính hộ tịch.
Trả lời: Do bạn chưa đăng ký kết hôn nên việc đăng ký khai sinh cho con bạn sẽ
được thực hiện theo diện trẻ em chưa xác định được cha theo quy định tại khoản 2
Điều 15 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP. Theo đó, họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của
con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ.
- Thẩm quyền giải quyết thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bạn đang cư trú.
Trường hợp người cha muốn nhận con thì bạn có thể kết hợp thực hiện thủ tục nhận
con và đăng ký khai sinh. Họ, chữ đệm, tên và dân tộc của trẻ được xác định theo thỏa
thuận của cha, mẹ theo quy định của pháp luật dân sự; quốc tịch của trẻ em được xác
định theo quy định của pháp luật quốc tịch (khoản 2 Điều 16 Luật quốc tịch Việt Nam
năm 2008). Thẩm quyền giải quyết thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi bạn đang cư
trú.
- Theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam thì công dân Việt Nam có một quốc tịch
là quốc tịch Việt Nam, do đó, bạn không thể đăng ký cho con bạn có 02 quốc tịch.
Trường hợp người cha Đài Loan làm thủ tục nhận cha, con thì có thể lựa chọn quốc
tịch cho con nhưng con của bạn vẫn chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam hoặc
quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan).

Thay đổi số chứng minh trên giấy chứng nhận kết
hôn
Trả lời: Luật hộ tịch quy định: Cải chính hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm
Trước đây tôi sống tại Quảng Nam và được Công an quyền sửa đổi những thông tin hộ tịch của cá nhân trong trường hợp có sai sót khi
tỉnh Quảng Nam cấp chứng minh nhân dân. Nay tôi đăng ký hộ tịch (khoản 12 Điều 4); Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch
kết hôn với người Đà Nẵng và đã nhập khẩu tại Đà là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ
Nẵng. Trên giấy chứng nhận kết hôn của tôi có số tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công
chứng minh nhân dân do công an Quảng Nam cấp. chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch (khoản 2 Điều 7
Tôi đã làm thủ tục cấp lại chứng minh nhân dân tại Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015). Do đó, việc bạn được cấp lại chứng
Đà Nẵng và khi được cấp thì số chứng minh nhân minh nhân dân dẫn đến số chứng minh nhân dân thay đổi không phải là sai sót khi
dân của tôi thay đổi so với số cũ. Vậy để thuận tiện đăng ký hộ tịch nên không có cơ sở để cải chính.
cho các giao dịch, tôi có được thay đổi số chứng
minh trên giấy chứng nhận kết hôn của tôi không?
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Quốc tịch của trẻ em được sinh ra trên lãnh thổ Việt
Nam
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Xin hỏi trẻ em có cha mẹ là người gốc Việt Nam,
được sinh ra tại Việt Nam, hiện nay đang sinh sống
cùng cha mẹ tại Việt Nam thì có được mang quốc
tịch khác ngoài quốc tịch Việt Nam hay không?

Đề nghị cho biết, quyền khiếu nại, tố cáo của công
dân được Pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:
Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, vấn đề quốc tịch của trẻ em được sinh ra trên
lãnh thổ Việt Nam được xác định theo
Điều 17: Quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha mẹ là người không quốc tịch thì: "1.
Trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha mẹ đều là người không
quốc tịch, nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam. 2. Trẻ em
sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có mẹ là người không quốc tịch, nhưng
có nơi thường trú tại Việt Nam, còn cha không rõ là ai thì có quốc tịch Việt Nam."
Như vậy, quốc tịch của trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam sẽ được xác định như
sau:
- Nếu cha mẹ của trẻ đang có quốc tịch nước ngoài thì trẻ em đó sẽ mang quốc tịch
nước ngoài theo cha mẹ và không có quốc tịch Việt Nam.
- Nếu trẻ có cha mẹ là người gốc Việt Nam nhưng hiện đang rơi vào tình trạng không
quốc tịch hoặc trẻ có mẹ là người không quốc tịch (gốc Việt Nam) còn người kia
không rõ là ai thì trẻ sẽ mang quốc tịch Việt Nam.
Trả lời:
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 68 Luật Kinh doanh bất động sản số
66/2014/QH13 ngày 25/11/2014:
“1. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản khi có đủ các
điều kiện sau đây:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
b) Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;
c) Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản”.
Theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của
Bộ Xây dựng về quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng
dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao
dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản,
hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch gồm:
“1. 01 Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh mầu cỡ 4x6 cm chụp trong thời gian 06
tháng tính đến ngày đăng ký dự thi (theo mẫu tại Phụ lục 1 của Thông tư này);
2. 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam
hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài (hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu);
3. 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào
tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (nếu có);
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4. Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông (hoặc tương
đương) trở lên;
5. 02 ảnh màu cỡ 4x6 cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký
dự thi, 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận;
6. Bản sao và bản dịch có chứng thực chứng chỉ do nước ngoài cấp (đối với
người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
do nước ngoài cấp đang còn giá trị)”.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh không có cơ sở đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành
nghề môi giới bất động sản, đề nghị ông liên hệ các cơ sở đào tạo tại thành phố Hồ
Chí Minh, thành phố Hà Nội…để đăng ký học để được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn
thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản.
Sau khi được cấp Giấy chứng nhận, ông (bà) có thể liên hệ bất kỳ Sở Xây dựng
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để nộp hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch và
cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định.
Căn cứ Điểm b, Khoản 1, Điều 58 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, đối với trường hợp
kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập mà không có chứng chỉ hành nghề
hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định sẽ bị xử phạt vi phạm
hành chính từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.
Về chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản, Luật Kinh doanh bất động sản
năm 2014 không quy định việc cấp chứng chỉ định giá bất động sản.
Do vậy, kể từ ngày 1/7/2015, Sở Xây dựng không tiếp nhận giải quyết hồ sơ cấp
chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản.
Khoản 2 Điều 66 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015
của Chính phủ quy định:
Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người
bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu
Buôn bán nhỏ lẻ có cần giấy phép kinh doanh không?
nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều
kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu
nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.”
Để xác định được hoạt động buôn bán là nhỏ lẻ hay không chúng ta sẽ
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Các chính sách của địa phương hỗ trợ Doanh nghiệp
mới khởi sự như: được vay vốn, đất đai…phát triển
doanh nghiệp hay không?
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Cá nhân muốn mở đại lý buôn bán phân bón sinh học
không bán thuốc bảo vệ thực vật có cần đăng ký kinh
doanh hay không.

538

Chính sách đối với người DTTS trong khởi sự kinh
doanh và khởi nghiệp?

so sánh với mức thu nhập thấp do UBND tỉnh quy định. Từ đó, xác định được
trường hợp đó có phải đăng ký kinh doanh hay không.
Theo khoản 2 Điều 17 Luật doanh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định:
các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo như sau:
a) Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ; hỗ trợ sử dụng trang thiết bị tại
cơ sở kỹ thuật; hỗ trợ tham gia cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung; hướng dẫn thử
nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới;
b) Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu về xây dựng, phát triển sản phẩm;
thu hút đầu tư; tư vấn về sở hữu trí tuệ; thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy
chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng;
c) Hỗ trợ thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới
khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo;
d) Hỗ trợ thực hiện thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển
công nghệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ;
đ) Trong từng thời kỳ, Chính phủ quyết định chính sách cấp bù lãi suất đối
với khoản vay của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Việc cấp bù lãi
suất được thực hiện thông qua các tổ chức tín dụng.
Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn của
quá trình đầu tư từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị
trường nhằm mục đích sinh lợi. Như vậy: Cá nhân muốn thực hiện hoạt động đại lý
buôn bán phân bónlà đã thực hiện việc kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký kinh
doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Tùy vào quy mô hoạt động, cá nhân có thể lựa chọn các hình thức đăng ký
kinh doanh sau:
- Thành lập doanh nghiệp(Doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu
hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty
cổ phần) tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
(Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư)
- Thành lập hộ kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện (Phòng
Tài chính - kế hoạch thuộc UBND huyện/thị xã/thành phố).
Mọi vướng mắc, xin liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh Gia Lai; Số điện thoại: 02693823713 để được tư vấn.
Hiện tại, với đối tượng là người DTTS được áp dụng các chính sách hiện
hành của pháp luật về khởi nghiệp.
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539

Chúng tôi có nhu cầu khởi sự doanh nghiệp và xin
lãnh đạo có thể cho chúng tôi biết về thủ tục pháp lý
thành lập doanh nghiệp?

540

Có hướng dẫn nào của tỉnh Gia lai về lập Báo cáo đề
xuất Chủ trương Đầu tư công trình không cho em xin
với. Những công trình có nguồn vốn nhân dân đóng
góp có lập Báo cáo đề xuất chủ trương Đầu tư công
trình không?

541

Công ty mới tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo
nghị quyết của đại hội đồng cổ đông hồi đầu năm.
Xin hỏi thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
gồm những gì? Sử dụng biểu mẫu nào theo công văn
nào?

- Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về
việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia
đến năm 2025”;
- Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về
việc Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”
- Kế hoạch số 532-KH/TWĐTN-ĐKTHTN ngày 15/10/2016 của Trung ương
Đoàn thanh niên về tổ chức chương trình thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 20162021.
Các loại hình doanh nghiệp hiện nay: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH
một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty hợp danh, Công ty
cổ phần.
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được quy định tại các Điều từ Điều 20 đến Điều
26 của Luật Doanh nghiệp năm 2014, và được hướng dẫn chi tiết tại các Điều từ
Điều 21,22,23 Nghị đinh số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 của
Chính phủ . Tùy theo loại hình doanh nghiệp lựa chon mà thành phần, thủ tục hồ
sơ có sự khác nhau. Cụ thể (như câu 1).
Ngoài ra, có thể truy cập vào trang WedSide của Sở Kế hoạch và Đầu tư
(http://skhdt.gialai.gov.vn/ vào chuyên mục ĐKKD) để tra cứu về các thủ tục và
mẫu biểu kê khai đăng ký thành lập doanh nghiệp và đăng ký thay đổi nội dung
đăng ký kinh doanh
1. Nguồn vốn dân đóng góp cho các công trình không chịu chi phối của Luật
Đầu tư công (vốn Nhà nước hỗ trợ xây dựng) do đó không cần lập báo cáo đề xuất
chủ trương đầu tư.
2. Sở KHĐT ban hành Văn bản số: 790/SKHĐT-TĐGSĐT ngày 20/8/2015
Hướng dẫn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư
Thành phần hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần bao gồm:
- Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I11 Công văn 4421/BKHĐT-ĐKKD ngày 26/6/2015 về việc hướng dẫn áp dụng
quy định về đăng ký doanh nghiệp).
- Quyết định về việc tăng vốn
- Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông
- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về
việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ (Đối với trường hợp tăng vốn
bằng hình thức chào bán cổ phần).
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542

Hộ kinh doanh cá thể có lợi gì khi chuyển lên Doanh
nghiệp?

543

Tôi có quốc tịch Canada tôi muốn thành lập cty
TNHH 1 thành viên "đào tạo và xuất khẩu lao động"
tôi cần những thủ tục gì? nếu tôi cho em tôi có quốc
tịch VN dúng tên cty có gì khác biệt?

544

Tôi đã thành lập 1 doanh nghiệp tư nhân rồi, bây giờ,
tôi đăng ký thành lập hộ kinh doanh được không?

- Giấy xác nhận về việc chào bán cổ phần của Ủy ban Chứng khoán Nhà
nước (đối với công ty đại chúng).
Ghi chú: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi
trong Điều lệ công ty.
Mọi vướng mắc, xin liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh Gia Lai; Số điện thoại: 02693823713 để được tư vấn.
Theo Khoản 2 Điều 16 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định các nội
dung hỗ trợ khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể lên doanh nghiệp gồm:
a) Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp;
b) Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp
lần đầu; miễn phí thẩm định, phí, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với
ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm
kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;
c) Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế
toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp lần đầu;
d) Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của
pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;
đ) Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất
đai.
Hiện nay một số nội dung trên đã triển khai hỗ trợ tại một số Sở, ngành, địa
phương và kể từ ngày 01/01/2018 khi Luật doanh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
có hiệu lực thì tất cả các nội dung hỗ trợ trên sẽ được triển khai thực hiện đồng bộ
trên cả nước.
Kính gửi Ông/Bà Nguyễn Quách Hồng Quyên! Trường hợp
Ông/Bà dự định trực tiếp thành lập doanh nghiệp, thì đề nghị Ông/Bà liên hệ
với Phòng đầu tư nước ngoài và quản lý dự án sau đầu tư (email: fdi@hapi.gov.vn)
để được hướng dẫn theo Luật Đầu tư.
Tuy nhiên, theo quy định của Bộ luật Lao động, doanh nghiệp chỉ được đăng
ký ngành, nghề xuất khẩu lao động sau khi đã được Bộ Lao động - Thương binh và
xã hội cấp Giấy phép hoạt động.
Trân trọng.
Không. Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 thì mỗi cá nhân chỉ được
quyền thành lập 1 doanh nghiệp tư nhân và chủ doanh nghiệp tư nhân không được
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545

Bên em có thành lập công ty ở Vinh- Nghệ An, bây
giờ muốn thành lập chi nhánh ở tỉnh Gia lai thì thủ
tục như thế nào ạ.Mong anh chị trả lời giúp em.em
chân thành cảm ơn?

546

Xin quý cơ quan vui lòng cho tôi hỏi liệu tôi có thể
có dữ liệu các công ty, các hộ kinh doanh trên địa
bàn tỉnh Gia Lai kinh doanh bột keo, bột nhang được
không ạ?

547

Tôi muốn thành lập công ty mua bán, sản xuất chế
biến gỗ, gỗ trang trí nội thất, ngoại thất, bàn ghế từ
gỗ hợp pháp có được không?

đồng thời là chủ hộ kinh doanh.
Trả lời: Thủ tục thành lập chi nhánh được quy định tại điều 33, Nghị định số
78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 bao gồm: - Thông báo thành lập chi nhánh (mẫu
phụ lục II-11, Thông tư số 02/2019/TT-BKH ngày 08/01/2019). Kèm theo thông
báo phải có:
- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với
công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc
Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên
hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;
- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;
- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng
đầu chi nhánh. ). - Trường hợp người nộp hồ sơ không phải người đại diện theo
pháp luật thì kèm theo hồ sơ phải có Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ và bản
sao hợp lệ chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của người nộp hồ
sơ
Trả lời: Chị Vui có thể lấy thông tin các DN trên địa bàn tỉnh trực tiếp tại
phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT tỉnh Gia Lai, khi đến liên hệ bạn cần mang theo giấy
giới thiệu của tổ chức liên quan cử người đi lấy thông tin và bản gốc hoặc bản sao
hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được giới thiệu.
Trả lời: Việc Anh Hải muốn thành lập công ty mua bán, sản xuất chế biến gỗ,
gỗ trang trí nội thất, ngoại thất, bàn ghế từ gỗ hợp pháp thì hiện nay vẫn cho phép
đăng ký thành lập bình thường, nhưng lưu ý là nơi sản xuất, chế biến gỗ phải nằm
trong Khu, Cụm Công nghiệp hoặc Khu sản xuất tập trung.
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