
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Số:        /TB-SCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 8 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Chương trình Kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực Công 

Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện năm 2021 

 

Thực hiện Quyết định số 124/QĐ-SCT ngày 20/8/2021 của Giám đốc Sở Công 

Thương về việc Kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện năm 2021; Kế hoạch số 17/KH-SCT 

ngày 29/01/2021 của Sở Công Thương về Kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính 

(TTHC) lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện năm 

2021; Kế hoạch số 22/KH-SCT ngày 04/02/2021 của Sở Công Thương về rà soát, đánh 

giá TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công Thương. 

 Sở Công Thương thông báo Chương trình kiểm tra công tác cải cách TTHC lĩnh 

vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cụ thể như sau: 

1. Nội dung kiểm tra 

Nội dung kiểm tra thực hiện theo Kế hoạch số 17/KH-SCT ngày 29/01/2021 của 

Sở Công Thương về Kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện năm 2021; Kế hoạch số 22/KH-SCT 

ngày 04/02/2021 của Sở Công Thương về rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền quản 

lý của Sở Công Thương (Có đề cương báo cáo kèm theo). 

2. Thành phần 

2.1. Đoàn kiểm tra: 

- Lãnh đạo Sở- Trưởng đoàn; 

- Lãnh đạo Văn phòng- Phó Trưởng đoàn; 

- Đại diện các phòng: Quản lý Thương mại, Quản lý Năng lượng, Quản lý Công 

nghiêp, Thanh tra- Thành viên; 

- Chuyên viên phụ trách công tác cải cách TTHC của Sở- Thư ký. 

2.2. Đơn vị được kiểm tra: 

Đại diện lãnh đạo đơn vị, công chức được giao thực hiện công tác cải cách TTHC 

và các thành phần liên quan (Đề nghị đơn vị mời giúp). 

3. Thời gian, địa điểm 

3.1. Thời gian: Thực hiện theo lịch kiểm tra đã điều chỉnh (Có lịch kiểm tra đã điều 

chỉnh gửi kèm). 

3.2. Địa điểm: Tại trụ sở làm việc của đơn vị được kiểm tra. 

4. Tổ chức thực hiện 

Đề nghị đơn vị được kiểm tra bố trí phòng làm việc, chuẩn bị báo cáo theo đề cương, 

chuẩn bị sổ theo dõi hồ sơ, hồ sơ giải quyết TTHC phát sinh từ 01/01/2021 đến thời điểm 



 

 

kiểm tra (TTHC không có hồ sơ phát sinh trong năm 2021 đề nghị chuẩn bị hồ sơ phát 

sinh năm 2020). 

* Lưu ý: Đối với các phòng Kinh tế và hạ tầng cấp huyện không thực hiện kiểm tra 

trực tiếp đề nghị gửi Báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện theo Đề cương gửi kèm về Sở Công 

Thương chậm nhất ngày 10/9/2021 (số liệu từ 01/01/2021 đến hết 31/8/2021). 

Sở Công Thương thông báo và đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng KT&HT các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Thanh tra Sở, các phòng: QLTM, QLCN; 

- Lưu VT, VP(NTA). 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

 

Nguyễn Đình Đại 



LỊCH KIỂM TRA ĐÃ ĐIỀU CHỈNH 

(Kèm theo Thông báo số      /TB-SCT, ngày     /8/2021 của Giám đốc Sở Công Thương). 

 

 

TT Thời gian Đơn vị kiểm tra Địa chỉ 
Ghi 

chú 

01 Ngày 07/9/2021 
- Sáng: 8h00; 

- Chiều: 14h00   

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng  

(Phòng liên hệ giúp Đoàn 

01 - 02 cơ sở sản xuất, 

kinh doanh trên địa bàn) 

UBND huyện 

Tràng Định 
 

02 Ngày 08/9/2021 
- Sáng: 8h00; 

- Chiều: 14h00   

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng  

(Phòng liên hệ giúp Đoàn 

01 - 02 cơ sở sản xuất, 

kinh doanh trên địa bàn) 

 

UBND huyện 

Lộc Bình 

 

03 Ngày 09/9/2021 
- Sáng: 8h00; 

- Chiều: 14h00   

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng  

(Phòng liên hệ giúp Đoàn 

01 - 02 cơ sở sản xuất, 

kinh doanh trên địa bàn) 

UBND huyện 

Cao Lộc 

 

04 Ngày 10/9/2021 
- Sáng: 8h00; 

- Chiều: 14h00   

- Phòng Kinh tế Thành 

phố 

(Phòng liên hệ giúp Đoàn 

01 - 02 cơ sở sản xuất, 

kinh doanh trên địa bàn) 

 

UBND Thành 

phố 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

(Kèm theo Thông báo số    /TB-SCT ngày    /8/2021 của Sở Công Thương) 

 

UBND HUYỆN ….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG KINH TẾ VÀ HT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BC-KT&HT     ………….., ngày      tháng       năm 2021 

 

 

BÁO CÁO 

Công tác cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND cấp huyện 

 

Thực hiện Thông báo số ….. /TB-SCT ngày ….. tháng 08 năm 2021 của Sở Công 

Thương tỉnh Lạng Sơn, thông báo Chương trình kiểm tra công tác cải cách TTHC lĩnh 

vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện năm 2021, phòng 

Kinh tế và Hạ tầng huyện …. báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện 

- Báo cáo Số lượng TTHC lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện (một cửa, một cửa liên thông, dịch vụ công trực tuyến). 

- Các công cụ, hình thức trợ giúp người dân, tổ chức thực hiện thành công các dịch 

vụ công, giảm thời gian, chi phí đi lại của người dân, tổ chức... (Dịch vụ công trực tuyến, 

dịch vụ bưu chính công ích) 

2. Công tác rà soát, đánh giá, cập nhật TTHC 

- Công tác rà soát TTHC theo Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Công Thương: Tình 

hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 22/KH-SCT ngày 04/02/2021 Kế hoạch rà soát, 

đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lạng 

Sơn năm 2021. 

- Việc thực hiện các Kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, thanh tra… lĩnh vực của Sở 

Công Thương và các cơ quan liên quan đối với lĩnh vực thuộc Ngành Công Thương. 

- Công tác niêm yết, công khai các thông tin về TTHC. 

- Việc cập nhật các TTHC đã được công bố trên trang thông tin điện tử của huyện, 

trang dịch vụ công của tỉnh. 

- Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân. 

3. Tiến độ, trình tự giải quyết các TTHC 

- Báo cáo kết quả giải quyết hồ sơ. 



 

 

- Công tác tổ chức tiếp nhận, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo quy định 

của pháp luật hiện hành: Thành phần hồ sơ, nội dung thực hiện; việc thu phí, lệ phí. 

- Chất lượng giải quyết TTHC: Số lượng hồ sơ đã tiếp nhận, số hồ sơ đã giải quyết, 

đang trong thời gian giải quyết (tính từ 01/01/2021 đến thời điểm kiểm tra); thời gian giải 

quyết TTHC. 

- Công tác lập sổ theo dõi hồ sơ, lưu hồ sơ. 

4. Đánh giá chung 

4.1. Thuận lợi 

4.2. Khó khăn 

4.3. Đề xuất, kiến nghị 

5. Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới 
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