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 UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           / SCT - VP 

V/v đề xuất giải pháp khắc phục 

một số tồn tại trong công tác 

CCHC của Sở Công Thương 

 

Hà Nam, ngày        tháng 7 năm 2022 

  
 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. 
 

Thực hiện Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn 

bản số 1691/TB-VPUB, ngày 27/6/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về thông báo 

nội dung tại Hội nghị nghe báo cáo đánh giá kết quả và đề xuất các nhiệm vụ, giải 

pháp để nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh, Chỉ số hài 

lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, 

Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Hà Nam năm 2022 và những năm tiếp theo; Căn 

cứ Kết quả chấm điểm CCHC năm 2021 đối với các Sở, ban, ngành và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương báo cáo và đề xuất giải 

pháp khắc phục một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí chấm điểm công tác cải cách hành 

chính của Sở Công Thương cụ thể như sau: 

1. Đối với tiêu chí: Không có TTHC thuộc nhóm TTHC được giải quyết 

theo hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền. 

Bộ TTHC của Sở Công Thương hiện nay có 03 TTHC thuộc lĩnh vực công 

nghiệp địa phương (Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu cấp tỉnh; Thủ tục thành lập mới cụm công nghiệp; Thủ tục mở rộng 

cụm công nghiệp) được giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cấp chính 

quyền, là những TTHC đang thực hiện theo quy trình: Sở Công Thương là cơ quan 

được phân cấp phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện, hoàn 

thiện hồ sơ trình UBND tỉnh là cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định. 

Sở Công Thương đề xuất được xây dựng dự thảo quy trình giải quyết TTHC theo 

cơ chế một cửa liên thông giữa các cấp chính quyền đối với 03 TTHC trên trình 

UBND tỉnh ký Quyết định ban hành. 

2. Đối với tiêu chí: Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3,4 có phát 

sinh hồ sơ trong năm không đạt (11 TTHC/127 TTHC) 

Sở Công Thương đã tổ chức rà soát, đánh giá VBQPPL liên quan, đề xuất 

bãi bỏ những TTHC không có khả năng phát sinh hồ sơ trên địa bàn tỉnh ra khỏi 
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Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (có danh mục TTHC 

chi tiết kèm theo). 

3. Đối với tiêu chí: Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính 

công ích không đạt.  

Theo Văn bản hướng dẫn của Sở Thông tin và truyền thông số 796/STTTT-

BCVTCNTT ngày 15/7/2022, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC 

đối với doanh nghiệp thông qua dịch vụ BCCI phải đảm bảo tối thiểu: Tỷ lệ hồ sơ 

TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ BCCI đạt 5% số hồ sơ TTHC tiếp nhận; tỷ lệ 

kết quả giải quyết TTHC được trả qua dịch vụ BCCI đạt 20% số hồ sơ TTHC đã 

giải quyết. 

Bộ TTHC của Sở Công Thương hiện nay có TTHC Thông báo khuyến mại 

thuộc lĩnh vực Xúc tiến thương mại (mã số thủ tục XTTM001, XTTM002) có tần 

suất phát sinh lớn (chiếm trên 95% tổng số thủ tục tiếp nhận của Sở, khoảng trên 

10.000 hồ sơ/1 năm) là dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 4 hiện đang được thực 

hiện trên Dịch vụ công quốc gia có quy trình mở (tiếp nhận và quản lý, không có 

kết quả trả lời theo Khoản 3, Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP) vì vậy không thể 

yêu cầu các đơn vị thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC thông 

qua dịch vụ BCCI, sẽ gây phiền hà và phát sinh thêm chi phí cho tổ chức, doanh 

nghiệp cho nên việc đảm bảo tỷ lệ tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ BCCI rất khó 

đạt ảnh hưởng đến kết quả CCHC của Sở Công Thương và có thể ảnh hưởng đến 

kết quả chung của tỉnh. Để đảm bảo việc đánh giá kết quả khách quan, theo hướng 

hiệu quả trong phục vụ tổ chức, doanh nghiệp, Sở Công Thương đề nghị UBND 

tỉnh đề xuất Văn phòng Chính phủ không tính các dịch vụ công trực tuyến mức độ 

4 vào tổng số hồ sơ TTHC phát sinh trên địa bàn tỉnh để tính đạt tỷ lệ hồ sơ TTHC 

được tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI. 

Kính mong UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và truyền thông; 

- Sở Nội vụ; 

- Các đ/c PGĐ Sở;  

- Các đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Nguyên Ngọc 
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