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Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của 

Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện  

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và 

định hướng đến năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình, 

kết quả thực hiện Nghị quyết trong Quý III năm 2019 (bao gồm cả nội dung 

theo đề nghị tại Công văn số 7771/VPCP-KSTT ngày 29 tháng 8 năm 2019 của 

Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tại 

Nghị quyết 02/NQ-CP và Công văn số 5799/TCHQ-CCHĐH ngày 11 tháng 9 

năm 2019 của Tổng cục Hải quan về việc cung cấp thông tin triển khai kế 

hoạch nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới). 

Nội dung chi tiết của Báo cáo được gửi kèm theo Công văn này. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường xin gửi Quý Cơ quan để tổng hợp, báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ./. 
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BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP 

NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ  

TRONG QUÝ III  NĂM 2019  

(kèm theo Công văn số  4838 /BTNMT-KHTC ngày 24 tháng 9 năm 2019  

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

Phần I. 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI 

VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP  

1. Công tác phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết 

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường đã xây dựng Kế hoạch hành động của Bộ (ban hành tại Quyết định 

số 15/QĐ-BTNMT ngày 03 tháng 01 năm 2019). Theo đó, đã quán triệt tới các 

đơn vị trực thuộc Bộ về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp của Nghị quyết; 

phân công, chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ theo đúng tinh 

thần Nghị quyết đã đề ra. 

2. Về thực hiện chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và chỉ số Chất lượng quản lý 

hành chính đất đai (B3) 

Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì, chịu trách nhiệm 02 chỉ 

số: (1) Nâng xếp hạng chỉ số Đăng ký tài sản (A7) lên từ 20-30 bậc; năm 2019 

từ 5-8 bậc; (2) Nâng xếp hạng chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3) 

lên từ 5 đến 8 bậc; năm 2019 từ 2-3 bậc.  

Tính đến hết Quý III năm 2019, đã có 10/63 tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương ban hành các công văn, kế hoạch riêng cụ thể triển khai nội dung 

cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính 

đất đai (B3) bao gồm: TP Hải Phòng, Bình Dương, Nam Định, Quảng Bình, Lai 

Châu, Khánh Hòa, Phú Yên, Thanh Hóa, Phú Thọ, TP Cần Thơ. Trong đó, Nam 

Định đã hoàn thành tự đánh giá chấm điểm theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường đối với 02 chỉ số. Nhiều địa phương khác dù chưa ban hành kế 

hoạch riêng thực hiện cải thiện 02 chỉ số trên nhưng đã có kế hoạch chung triển 

khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP.  

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị liên  quan liên 

tục theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện Công văn số 1436/BTNMT-TCQLĐĐ 

ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện 
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Nghị quyết số 02/NQ-CP về cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số 

Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3) tại các địa phương trên toàn quốc. 

3. Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng công 

nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến 

3.1. Về tiếp tục đề xuất hoàn thiện cơ chế thí điểm liên thông giải quyết 

TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

Năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố quy trình thí điểm 

liên thông một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, theo đó Bộ đã và 

đang tiếp nhận, giải quyết một số hồ sơ đề nghị cấp phép của doanh nghiệp thực 

hiện theo quy trình liên thông giải quyết TTHC. Trên cơ sở đó, ngày 09 tháng 4 

năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Văn phòng Chính phủ Công văn số 

1618/BTNMT-PC, theo đó đã đề xuất để báo cáo Thủ tướng Chính phủ liên 

thông 02 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ (1) thẩm định, phê duyệt 

báo cáo đánh giá tác động môi trường, thủ tục cấp giấy phép nhận chìm ở biển 

và thủ tục giao khu vực biển để nhận chìm; (2) Cấp giấy phép nhận chìm ở biển 

và thủ tục giao khu vực biển để nhận chìm thực hiện; và tổ chức triển khai thực 

hiện liên thông dọc với địa phương: Cấp giấy phép/cấp bổ sung danh mục hoạt 

động đo đạc và bản đồ. 

3.2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia 

đối với các TTHC kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4) 

Căn cứ Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 

3936/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018 Kế hoạch hành động chi tiết 

thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác 

kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi 

thương mại giai đoạn 2019-2020 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường.  

- Số lượng thủ tục hành chính (TTHC) đã triển khai thông qua Cơ chế một 

cửa quốc gia: 16, trong đó 04 TTHC đã chính thức kết nối từ năm 2016, 07 

TTHC chính thức kết nối từ ngày 31 tháng 7 năm 2018, 03 TTHC chính thức kết 

nối từ ngày 28 tháng 12 năm 2018, 02 TTHC chính thức kết nối từ ngày 25 

tháng 01 năm 2019. 

- Đã bãi bỏ 09 thủ tục, trong đó: 02 thủ tục liên quan đối với tổ chức, cá 

nhân nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo chỉ thị của 

Thủ tướng Chính phủ (tại điểm b, mục 1 Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17 tháng 9 

năm 2019); 01 thủ tục Thông báo lô hàng nhập khẩu phế liệu do đã bãi bỏ theo 

quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 
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09/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 20181; 03 thủ tục liên quan đến đăng 

ký xuất, nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô dôn (chất HCFC, polyon trộn 

sẵn HCFC-141b) do đã bãi bỏ theo quy định tại Điều 2, Điều 3 Thông tư số 

03/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 8 năm 20182; 03 thủ tục liên quan đến Cấp 

Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm 

nguyên liệu sản xuất thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương (cấp Tỉnh) đã 

bãi bỏ theo quy định Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 

của Chính phủ3 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019). 

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với  

Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan, Tổng cục Hải quan, các Bộ 

ngành liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương nâng cấp, hoàn thiện, triển khai mở rộng trên phạm vi toàn quốc đối 

với các TTHC thực hiện trên Cổng thông tin Một cửa quốc gia tại các cảng biển, 

cảng hàng không theo hướng dẫn, quy định của Ủy ban chỉ đạo quốc gia, đảm 

bảo yêu cầu và lộ trình thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa 

ASEAN theo Kế hoạch đã phê duyệt.  

3.3. Về thực hiện cung cấp ít nhất 30% TTHC dưới hình thức dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 4  

Đến nay, đã hoàn thành và đưa vào triển khai 114 DVCTT mức độ 3, 4 

(64 DVC vận hành chính thức, 52 DVC đã hoàn thành thử nghiệm, công bố thực 

hiện chính thức trong năm 2019) trong đó có 92 DVC mức độ 3, 22 DVC mức 

độ 4, đạt 19,3% (trong đó 12 DVC tại Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ với 

một số dịch vụ công kết nối liên thông đến địa phương và 07 DVC tại Hệ thống 

hải quan một cửa quốc gia (tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn). Kết quả thực hiện 

vượt mức kế hoạch 66 thủ tục hành chính đã đăng ký theo danh mục được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 

năm 2017, Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2018). Bộ TN&MT 

đang triển khai 08 DVCTT mức độ 3, dự kiến năm 2019 cơ bản sẽ cung cấp tất 

cả các dịch vụ công của Bộ trên môi trường điện tử, trực tuyến mức độ 3, 4.  

3.4. Về xây dựng Kế hoạch hành động xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường theo Khung kiến trúc điện tử và hướng dẫn của Bộ 

Thông tin và Truyền thông 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 964/QĐ-

BTNMT ngày 17 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị 

quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm 

vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định 

hướng đến 2025.  

                                           
1 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 
2 Thông tư sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
3 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ 

môi trường 
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Trên cơ sở Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường 

(Phiên bản 1.0), cập nhật, xây dựng hoàn thiện dự thảo Kiến trúc Chính phủ điện 

tử ngành tài nguyên và môi trường (Phiên bản 2.0) theo định hướng Khung Kiến 

trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0). Hiện nay, đã tổng hợp, chỉnh 

sửa theo ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành liên quan, các địa phương và đang 

xin ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông để hoàn thiện, ban hành. 

3.5 Về công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa tại Bộ  

Trong Quý III (tính đến ngày 11 tháng 9 năm 2019), tình hình tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ TN&MT như sau: 

- Đã tiếp nhận tổng số 1.029 hồ sơ, trong đó tiếp tục xử lý 694 hồ sơ 

chuyển tiếp và 335 hồ sơ nộp mới (hồ sơ năm 2019). Số lượng hồ sơ tiếp nhận 

của từng lĩnh vực như sau: Lĩnh vực đất đai 57 hồ sơ (chiếm 5,5%); Lĩnh vực tài 

nguyên nước 61 hồ sơ (chiếm 5,9%); Lĩnh vực địa chất và khoáng sản 195 hồ sơ 

(chiếm 19%); %); Lĩnh vực môi trường 625 hồ sơ (chiếm 60,7%); Lĩnh vực đo 

đạc và bản đồ 70 hồ sơ (chiếm 6,8%);  Lĩnh vực biển và hải đảo 16 hồ sơ (chiếm 

1,5%); Lĩnh vực biến đổi khí hậu 04 hồ sơ (chiếm 0,4%); Lĩnh vực khí tượng 

thủy văn 01 hồ sơ (chiếm 0,1%). 

- Đã xử lý xong và trả kết quả cho tổng số 565 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã 

được trả kết quả theo lĩnh vực như sau: Lĩnh vực đất đai 80 hồ sơ; Lĩnh vực tài 

nguyên nước 60 hồ sơ; Lĩnh vực địa chất và khoáng sản 149 hồ sơ; Lĩnh vực 

môi trường 203 hồ sơ; Lĩnh vực đo đạc và bản đồ 70 hồ sơ; Lĩnh vực biển và hải 

đảo 03 hồ sơ. 

3.6. Về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị 

Từ đầu năm đến nay, Bộ TN&MT tiếp nhận 146 phản ánh, kiến nghị của 

người dân, doanh nghiệp và địa phương thông qua Văn phòng Chính phủ, Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và địa phương gửi đến; đã xử lý 134/146 

phản ánh, kiến nghị (trong đó, có 12 phản ánh, kiến nghị đang được Tổng cục 

Quản lý đất đai, Tổng cục Môi trường nghiên cứu, trả lời).  

4. Về kiểm soát thủ tục hành chính  

4.1. Kiểm soát quy định thủ tục hành chính trong lập đề nghị và xây dựng 

VBQPPL: Vụ Pháp chế tiếp tục hướng dẫn các đơn vị trong việc duy trì kiểm soát 

chặt chẽ quy định, TTHC ngay từ khâu lập đề nghị xây dựng VBQPPL đến khâu 

soạn thảo VBQPPL. Từ đầu năm đến nay, các đơn vị đang đánh giá tác động quy 

định thủ tục hành chính tại 02 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Đất đai, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Trong 8 tháng đầu năm 2019, Vụ đã thẩm định 18 dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật, theo đó đã kiểm soát, thẩm định quy định TTHC tại dự thảo  Thông tư. 

Về cơ bản, dự thảo các Thông tư đều quy định kỹ thuật; không có quy định về thủ 

tục hành chính. 
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4.2. Về rà soát, bãi bỏ, chấm dứt việc quy định thủ tục hành chính trong 

công văn hướng dẫn liên quan đến cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra 

chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia.  

Triển khai thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 

2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ  tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung 

và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường đã quán triệt tới toàn thể các đơn vị, công chức thuộc Bộ về các văn 

bản nêu trên, trong đó đã nhấn mạnh việc quy định thủ tục hành chính việc 

thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được ban hành bởi văn bản quy phạm 

pháp luật. Do đó, trong quá trình chỉ đạo, điều hành của Bộ, của đơn vị nói 

chung và liên quan đến công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cổng 

thông tin một cửa quốc gia không có việc quy định thủ tục hành chính trong các 

công văn chỉ đạo điều hành. 

5. Về cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh; hàng hóa thủ tục kiểm 

tra chuyên ngành 

5.1. Về điều kiện đầu tư kinh doanh 

- Về tiếp tục cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh 

Năm 2018, Bộ đã hoàn thành  đúng thời hạn và vượt chỉ tiêu Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ giao trong việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh: đã 

bãi bỏ, sửa đổi 101/163 điều kiện (chiếm 62,%,) tại Nghị định số 

136/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2018 sửa đổi một số điều của các nghị 

định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và 

môi trường, ước tính trung bình hằng năm cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp 

khoảng 2.755.000 giờ công lao động và khoảng 37.095.030.000 đồng/năm. 

Năm 2019, Bộ đã coi nhiệm vụ rà soát, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh 

doanh là nhiệm vụ  thường xuyên trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp 

luật về tài nguyên và môi trường (tại Quyết định số 15/QĐ-BTNMT ngày 03 

tháng 01 năm 2019), theo đó, trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm 

pháp luật thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh phải phù hợp với khoản 2 Điều 14 Hiến pháp 2013, khoản 1 

Điều 7 Luật Đầu tư.  

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 

năm 2019 quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; Nghị định 

số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi 

trường, theo đó đã cụ thể một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực đo 

đạc và bản đồ (Điều 31); một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh bảo vệ 

môi trường được tiếp tục sửa đổi4, quy định cụ thể5  nhằm tạo môi trường đầu 

                                           
4 Điều kiện đầu tư kinh doanh về  phế liệu nhập khẩu, kinh doanh dịch vụ quan trắc; doanh doanh chất thải nguy hại. 
5 Điều kiện kinh doanh về phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng 
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tư kinh doanh cho doanh nghiệp cũng như bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước 

về bảo vệ môi trường.  

- Về công bố công khai điều kiện đầu tư kinh doanh, ngay sau khi Chính 

phủ ban hành các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ, Bộ đã gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư công bố điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định6 (riêng điều 

kiện đầu tư kinh doanh  trong lĩnh vực môi trường tại Nghị định số 40/2019/NĐ-

CP, hiện Tổng cục Môi trường đang phối hợp với Vụ Pháp chế báo cáo Thứ 

trưởng để đề xuất công bố, công khai theo quy định). 

5.2. Về các thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành  

- Về cắt giảm hàng hóa,  thủ tục kiểm tra chuyên ngành: Năm 2018, Bộ cũng đã 

hoàn thành đúng tiến độ và vượt chỉ tiêu về việc cắt giảm sản phẩm hàng hóa, thủ tục 

hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc chức năng quản lý nhà nước 

của Bộ, cụ thể đã cắt giảm được 38/74 hàng hóa, sản phẩm (đạt 51,3%); sửa đổi, bãi 

bỏ 14/15 TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành (đạt 93,3%, vượt 43,3%); 

ước tính trung bình  hằng năm cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp khoảng 50.989 

giờ công lao động và khoảng 3.038.689.320 đồng/năm tại Thông tư số 

03/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 8 năm 2018; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 

ngày 13 tháng 5 năm 2019. 

- Về công bố, công khai danh mục hàng hóa: Hiện có 36 sản phẩm, hàng 

hóa là phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất phải đáp yêu cầu quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về môi trường đã được công bố kèm theo mã HS tại Quyết định 

số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản 

xuất; Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm 

nguyên liệu sản xuất và Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

Việt Nam thuộc diện kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường và đã được công bố, công khai trên 

Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

6. Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành tài nguyên và môi 

trường bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy 

6.1. Xây dựng Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm nhóm 2 và Danh 

mục sản phẩm hàng hóa chuyên ngành tài nguyên và môi trường bắt buộc phải 

chứng nhận và công bố hợp quy.  

                                           
6 Công văn số 1533/BTNMT-PC ngày 22 tháng 4 năm 219. 
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Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn các Tổng cục, Cục trực thuộc 

Bộ xây dựng danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc lĩnh vực chuyên ngành 

và biện pháp quản lý đối với từng sản phẩm, hàng hóa để tổng hợp đưa vào danh 

mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 của Bộ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, 

chưa có sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nào được đề xuất nguyên nhân do cách 

hiểu còn chưa có sự thống nhất. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức họp với các đơn vị để rà soát và 

thống nhất lại.  

 6.2. Rà soát, hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với danh mục 

sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường  

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục rà soát, xây dựng và hoàn thiện 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 

thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường sau khi 

Thông tư về Danh mục sản phẩm nhóm 2 và Danh mục sản phẩm hàng hóa 

chuyên ngành tài nguyên và môi trường bắt buộc phải chứng nhận và công bố 

hợp quy được ban hành. 

 PHẦN II. 

KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG TRIỂN KHAI 

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ 

1. Việc thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của 

Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và 

định hướng đến năm 2021 đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành, địa 

phương trong thực hiện triển khai trong thời gian dài.  

- Theo kết quả đánh giá gần nhất của Ngân hàng Thế giới, đối với chỉ số 

Đăng ký đất đai, hầu hết các thủ tục thuộc phụ trách trực tiếp của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường đều đang ở mức điểm cao nhất, thời gian giải quyết thủ tục hành 

chính đang bị đánh giá kéo dài nhất liên quan đến vấn đề xử lý tranh chấp tại tòa 

án, do đó cần có sự hợp tác của các cơ quan tòa án để giảm tối đa thời gian giải 

quyết tại các địa phương. 

- Đối với chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai, các tiêu chí bị 

Ngân hàng Thế giới đánh giá thấp điểm chủ yếu liên quan đến cơ sở dữ liệu 

thông tin và bản đồ hiện có. Việc nâng điểm các tiêu chí này đòi hỏi có nguồn 

vốn đầu tư lớn và thời gian dài để thực hiện các dự án đo vẽ bản đồ, xây dựng cơ 

sở dữ liệu và liên thông cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước. 

2. Số lượng hồ sơ thực hiện các TTHC theo hình thức trực tuyến trên 

Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ, trên Cổng thông tin Một cửa quốc gia 

còn thấp.  
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3. Một số TTHC cần phải được rà soát, sửa đổi, bổ sung tại các văn bản 

pháp luật để đảm bảo có thể triển khai được dưới dạng dịch vụ công mức độ 3, 4.  

 

Phần III. 

KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông  

Sớm hoàn thiện, ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 

(phiên bản 2.0) làm cơ sở để các Bộ, ngành, địa phương xây dựng, cập nhật, 

hoàn thiện, ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử, Kiến trúc Chính quyền điện 

tử của mình.  

2. Kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

Triển khai thực hiện việc cải thiện chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và chỉ số 

Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3) theo Kế hoạch của Bộ đã ban hành./. 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


