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UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:      /TB-SCT Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính 

tại phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế Thành phố 

 

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-SCT ngày 29/01/2021 của 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; Quyết 

định số 124/QĐ-SCT ngày 20/8/2021 của Giám đốc Sở Công Thương về việc 

kiểm tra công tác cải cách TTHC lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND cấp huyện; Thông báo số 84/TB-SCT ngày 25/8/2021 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. 

Từ ngày 07/9/2021 đến ngày 10/9/2021, Sở Công Thương đã tổ chức kiểm 

tra công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trực tiếp tại phòng Kinh tế và 

Hạ tầng (phòng KT&HT) 03 huyện, phòng Kinh tế thành phố (phòng KTTP); 

kiểm tra qua báo cáo đối với 07 phòng KT&HT. 

Kết thúc đợt kiểm tra, Sở Công Thương thông báo kết quả kiểm tra công 

tác cải cách TTHC cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA 

Sở Công Thương đã tiến hành kiểm tra theo các nội dung yêu cầu của Kế 

hoạch số 17/KH-SCT ngày 29/01/2021 của Sở Công Thương, trong đó tập trung 

kiểm tra làm rõ: Công tác rà soát, đánh giá, cập nhật TTHC; Công tác công khai, 

niêm yết TTHC; Kiểm tra tiến độ, trình tự giải quyết các TTHC lĩnh vực công 

thương tại Phòng KT&HT các huyện, Phòng KTTP. 

Trên cơ sở báo cáo công tác cải cách TTHC của phòng KT&HT các huyện, 

phòng KTTP và qua kiểm tra thực tế. Sở Công Thương thông báo kết quả kiểm 

tra như sau: 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

Phòng KTTP, phòng KT&HT các huyện đã chủ động triển khai đến toàn 

thể công chức các văn bản liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính 

của UBND tỉnh, UBND cấp huyện và của Sở Công Thương, cụ thể: Kế hoạch 

số 204/KH-UBND ngày 26/12/2020 của UBND tỉnh về hoạt động kiểm soát thủ 

tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 32/KH-SCT ngày 

29/01/2021 của UBND tỉnh về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 01/KH-SCT ngày 04/01/2021 về hoạt 
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động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn năm 

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

soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công Thương 

tỉnh Lạng Sơn năm 2021; Kế hoạch số 68/KH-SCT ngày 20/8/2021 của Sở Công 

Thương về triển khai Đề án Cải cách thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2021-2025 và định hướng đến năm 2030 của Sở Công Thương. 

2. Công tác rà soát, đánh giá, cập nhật thủ tục hành chính 

2.1. Công tác rà soát, đánh giá TTHC 

Đối với công tác rà soát, cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC: Phòng KTTP, 

phòng KT&HT các huyện đã tổng hợp tham mưu UBND huyện báo cáo đề xuất 

cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC đối với 04 TTHC thuộc lĩnh vực An toàn 

đập, hồ chứa thủy điện (02 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp 

huyện, 02 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã) tổng thời hạn 

giải quyết 80 ngày làm việc, đề xuất cắt giảm 24 ngày làm việc, tỷ lệ cắt giảm 

30% đúng thời hạn gửi Sở Công Thương tổng hợp trình Chủ tịch UBDN tỉnh 

ban hành Quyết định phê duyệt1. 

Đối với công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC: Phòng KTTP, phòng 

KT&HT các huyện đã tổng hợp tham mưu UBND huyện báo cáo đề xuất rà soát, 

đơn giản hóa TTHC và điền biểu mẫu đánh giá và biểu tính toán chi phí tuân thủ 

đối với 04 TTHC thuộc lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện (02 TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, 02 TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND cấp xã): Đề xuất đơn giản hóa 01 thành phần hồ sơ, chi phí tiết 

kiệm 1.107.840 đồng/ năm, đạt tỉ lệ 2,7%; Báo cáo đúng thời hạn gửi Sở Công 

Thương tổng hợp trình Chủ tịch UBDN tỉnh ban hành Quyết định thông qua 

phương án đơn giản hóa2. 

Công tác rà soát, đánh giá TTHC trong năm 2021 của Phòng KTTP, KT& 

HT cấp huyện đảm bảo đạt yêu cầu, chất lượng và tiến độ theo Kế hoạch đề ra. 

2.2. Công tác niêm yết công khai các thông tin về thủ tục hành chính: 

Phòng KTTP, KT&HT đã phối hợp với Văn phòng UBND cấp huyện thực 

hiện niêm yết công khai các TTHC tại bảng thông báo của Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả theo quy định, đồng thời thực hiện niêm yết tại bảng thông báo tại trụ 

sở phòng3. 

2.3. Việc cập nhật các thủ tục hành chính đã được công bố: 

                                                 
1 Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 05/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Phê duyệt Danh mục thực hiện 

cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm 

vi quản lý của Sở Công Thương tỉnh lạng Sơn. 
2 Quyết định 1871/QĐ-UBND ngày 18/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Thông qua phương án đơn giản 

hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn. 
3 Thực hiện theo Công văn số 1435/SCT-VP ngày 16/11/2020 của Sở Công Thương về việc Đề nghị phối hợp 

niêm yết TTHC lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã. 
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Phòng KT&HT các huyện, phòng KTTP đã phối hợp với Văn phòng 

UBND cấp huyện thực hiện rà soát, cập nhật tương đối đầy đủ các Quyết định 

công bố TTHC trên Trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện; Phối hợp với 

đơn vị cung cấp dịch vụ công cập nhật đầy đủ các thông tin về TTHC trên Cổng 

Dịch vụ công của tỉnh. 

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

Từ đầu năm đến thời điểm kiểm tra, phòng KTTP, Phòng KT&HT các 

huyện không nhận được phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với các 

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

trong lĩnh vực Công Thương. 

3. Tiến độ, trình tự giải quyết các thủ tục hành chính 

 Phòng KTTP, KT&HT cấp huyện đã thực hiện đúng theo quy trình nội bộ 

được Chủ tịch UBND tỉnh Công bố4, đảm bảo thành phần hồ sơ đúng theo quy 

định, thời hạn cơ bản đảm bảo theo quy định tuy nhiên do thao tác trên Hệ thống 

một cửa điện tử vẫn còn có hiện tượng chậm hạn.  

Mẫu biểu thực hiện theo dõi giải quyết TTHC đã thực hiện theo Thông tư 

02/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 

chính phủ. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng Phiếu kiểm soát hồ sơ chưa ký, ghi rõ 

thời gian theo quy định.  

Thực hiện thu phí, lệ phí trong năm 2021 cơ bản đã đảm bảo thực hiện 

theo quy định tại Thông báo số 04/TB-SCT ngày 08/01/2021 của Sở Công 

Thương về việc áp dụng mức thu phí giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền quản lý của Sở Công Thương từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021 

và Thông báo số 61/TB-SCT ngày 01/7/2021 của Sở Công Thương về việc áp 

dụng mức thu phí giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của 

Sở Công Thương từ 01/7/2021 đến 31/12/2021. 

Phòng KTTP, KT&HT đã thực hiện lập sổ theo dõi hồ sơ, sổ theo dõi thu 

phí và lưu hồ sơ theo quy định. 

(Chi tiết Phụ lục 01 đính kèm) 

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Đánh giá chung: 

Đoàn kiểm tra đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm 

tra, đảm bảo đúng yêu cầu các nội dung, thời gian quy định, hoàn thành tốt kế 

hoạch đề ra. Các đơn vị được kiểm tra đã chuẩn bị chu đáo và thực hiện nghiêm 

túc, nội dung kế hoạch kiểm tra cơ bản đúng theo nội dung yêu cầu, bố trí thành 

phần tham dự kiểm tra đầy đủ theo yêu cầu và tạo điều kiện giúp cho đoàn kiểm 

tra hoàn thành nhiệm vụ. 

                                                 
4 Các Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 29/10/2020; Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 14/11/2020 Quyết 

định 11-1/QĐ- UBND ngày 04/6/2021 
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Qua công tác kiểm tra, Sở Công Thương đã kịp thời nắm tình hình và tháo 

gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai TTHC lĩnh vực Công 

Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; giúp cho Phòng 

KTTP, Phòng KT&HT các huyện kịp thời có biện pháp khắc phục để công tác 

cải cách TTHC ngày càng đạt được hiệu quả. 

2. Ưu điểm: 

- Công tác triển khai, thực hiện và báo cáo kết quả theo Kế hoạch rà soát 

cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC, đơn giản hóa TTHC đạt chất lượng, tiến độ 

theo Kế hoạch đề ra; 

- 100% TTHC lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND cấp huyện được thực hiện theo cơ chế một cửa tại Bộ phận một cửa của 

UBND cấp huyện; thực hiện theo đúng quy trình nội bộ đã được Chủ tịch UBND 

tỉnh công bố; 

- 100% các đơn vị không nhận được phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá 

nhân đối với các TTHC lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND cấp huyện trong lĩnh vực công thương. 

3. Hạn chế: 

- Báo cáo của một số đơn vị còn thiếu các số liệu minh chứng, chưa bám 

sát nội dung yêu cầu của kế hoạch kiểm tra; 

- Công tác tuyên truyền đối với Tổ chức, cá nhân về thực hiện dịch vụ 

công chưa đạt hiệu quả cao, không phát sinh hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công 

trực tuyến; 

- Công tác phối hợp giữa Phòng KT&HT các huyện, phòng KTTP và Văn 

phòng UBND huyện trong việc niêm yết, công khai TTHC tại Bộ phận Một cửa, 

trên Trang thông tin điện tử của huyện còn hạn chế. 

III. MỘT SỐ YÊU CẦU SAU KIỂM TRA 

Đề nghị phòng KT&HT các huyện, Phòng KTTP chủ động thực hiện các 

nội dung sau: 

1. Quan tâm hơn nữa đến công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy phép, giấy 

chứng nhận: Xây dựng kế hoạch, phối hợp triển khai thực hiện với các đơn vị 

liên quan, tránh chồng chéo. 

2. Tăng cường công tác tuyên truyền tổ chức, cá nhân thực hiện giải quyết 

TTHC qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, tạo thuận lợi cho 

người dân đồng thời góp phần tăng chỉ số cải cách hành chính của cấp huyện nói 

riêng và toàn tỉnh nói chung; 

3. Tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác cải cách TTHC đối với các TTHC 

lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện đặc biệt 

là công tác rà soát, đánh giá TTHC; 
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4. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND cấp huyện trong việc 

thực hiện niêm yết 100% các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND 

cấp huyện trong lĩnh vực công thương tại Bộ phận Một cửa, trên Trang thông tin 

điện tử của huyện, thành phố;  

5. Nghiên cứu thực hiện việc cấp các Giấy phép, Giấy chứng nhận theo 

đúng các quy định tại Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn hiện hành, 

đảm bảo thời hạn giải quyết, thu phí theo quy định; 

6. Thực hiện lưu hồ sơ theo Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015, lập danh mục theo quy định; 

7. Khắc phục những tồn tại hạn chế đã được đoàn kiểm tra chỉ ra trong quá 

trình kiểm tra. 

Sở Công Thương yêu cầu phòng KT&HT các huyện tiếp, phòng kinh tế 

thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, 

hạn chế đã nêu để thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật./. 

 

Nơi nhận: 
- P. KT&HT các huyện; 

- Phòng KT thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng: QLCN, QLTM, VP; 

- Lưu: VT,VP(NTA). 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 

 

 

Liễu Anh Minh 
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Phụ lục 

Số liệu giải quyết TTHC lĩnh vực Công Thương  

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 

(Kèm theo Thông báo số     /TB-SCT ngày       /9/2021 của Sở Công Thương) 

 

Số liệu tính từ 01/01/2021 đến 10/9/2021 

 

STT 

Phòng Kinh 

tế/ Phòng 

KTHT 

Tổng 

số 

TTHC 

Tiếp 

nhận 

hồ sơ 

Đã trả 

kết quả 

Đang giải 

quyết 

Phí, 

lệ phí 

(đồng) 

Ghi 

chú 

1 Cao Lộc 16 19 19 0 2.000.000 

05 

huyện 

biên 

giới 

2 Văn Lãng 16 13 13 0 600.000 

3 Tràng Định 16 13 13 0 1.300.000 

4 Lộc Bình 16 9 9 0 400.000 

5 Đình Lập 16 2 2 0 400.000 

6 Chi Lăng 15 26 24 2 2.800.000  

7 Hữu Lũng 15 6 6 0 600.000  

8 Văn Quan 15 13 13 0 2.600.000  

9 Bình Gia 15 15 15 0 2.400.000  

10 Bắc Sơn 15 13 13 0 2.400.000  

11 Thành phố 15 22 22 0 7.600.000  

 TỔNG CỘNG  151 149 2 23.100.000  
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