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BÁO CÁO
Kết quả hoạt động sáng kiến khoa học năm 2019
Thực hiện Công văn số 531/SKHCN - QLCN ngày 29 tháng 8 năm 2019 của
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam về việc gửi tài liệu kiểm chứng và Hồ sơ đề
nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2019, Sở Công Thương báo cáo kết quả
hoạt động sáng kiến năm 2019 của đơn vị với nội dung cụ thể sau:
I. Công nhận sáng kiến.
1. Lĩnh vực hoạt động của cơ quan.
1.1. Chức năng nhiệm vụ của Sở: Sở Công Thương Hà Nam là cơ quan
chuyên môn thuộc UBND tỉnh Hà Nam thực hiện chức năng tham mưu, giúp
UBND tỉnh quản lý nhà nước về công thương, bao gồm các ngành và lĩnh vực cơ
khí , luyện kim, điện, năng lượng, vật liệu nổ công nghiệp khai thác mỏ, an toàn
thực phẩm, lưu thông hàng hóa , bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, khuyến công,
quản lý cụm công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ quản lý và tổ chức thực hiện các dịch
vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở....
1.2. Về cơ cấu tổ chức bộ máy.
- Tổng số biên chế của Sở được giao tính đến thời điểm hiện tại là 64 biên
chế (42 công chức, 19 viên chức, 03 hợp đồng theo Nghị định 161) với các trình độ
như thạc sỹ 11 người, đại học 50 người, cao đẳng trở xuống 03 người.
- 08 phòng chuyên môn gồm: Văn phòng Sở; Kế hoạch - Tài chính - Tổng
hợp; Xuất nhập khẩu; Kỹ thuật an toàn - Môi trường; Quản lý Thương mại; Quản
lý Công nghiệp; Quản lý Năng lương; Thanh tra.
- 02 trung tâm sự nghiệp (Trung tâm vấn phát triển công nghiệp và Tiết
kiệm năng lượng; Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến Thương mại).
2. Tổng số giải pháp được đề nghị công nhận sáng kiến.
Năm 2019 tổng số giải pháp được đề nghị công nhận sáng kiến là 13.
3. Tổng số sáng kiến được công nhận năm 2019: 11 giải pháp.
4. Biểu tổng hợp. (Có biểu bảng tổng hợp kèm theo)
II. Áp dụng và chuyển giao sáng kiến:
1. Áp dụng sáng kiến.
Hầu hết các sáng kiến của cá nhân thuộc Sở Công Thương được công nhận
là các giải pháp kinh nghiệm được đúc kết phát triển từ quá trình tổ chức thực hiện
nhiệm vụ chuyên môn được giao, có phát triển, có tính mới, tháo gỡ khó khăn,

vướng mắc trong tổ chức thực hiện đóng góp vào hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch,
nhiệm vụ của đơn vị nói riêng và của toàn ngành Công Thương nói chung.
- Tổng số sáng kiến đang được áp dụng: 11 sáng kiến
- Biểu tổng hợp (Có biểu tổng hợp kèm theo)
2. Chuyển giao sáng kiến.
- Tổng số sáng kiến được chuyển giao: Không
- Tổng số tiền thu từ chuyển giao sáng kiến: Không
III. Hủy bỏ việc công nhận sáng kiến.
Trong năm 2019, không có sáng kiến nào thuộc Sở bị hủy bỏ.
IV. Các biện pháp khuyến khích.
1. Nâng bậc lương trước thời hạn: Năm 2019 Sở Công Thương không có cá
nhân nào dùng sáng kiến để làm tiêu chí nâng lương trước thời hạn.

2. Ưu tiên cấp kinh phí nghiêm cứu phát triển và hoàn thiện, áp dụng sáng kiến
Do kinh phí cấp chi cho hoạt động hàng năm của Sở Công Thương còn hạn
chế nên việc xây dựng, bố trí nguồn kinh phí chi thưởng, chi nghiên cứu phát triển,
hoàn thiện sáng kiến năm 2019 chưa được thực hiện.
Nơi nhận:
- Các đ/c Phó Giám đốc Sở;
- Các thành viên HĐSKKH Sở;
- Các phòng cm, đv trực thuộc Sở;
- Sở KH&CN (để bc);
- Lưu: VT-TTHĐKK Sở.
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Họ và tên tác
giả

Đinh Văn An

Tên sáng kiến

/BC-SCT ngày

tháng 11 năm 2019 của Sở Công Thương)

Mô tả tóm tắt bản chất của sáng kiến

1. Bối cảnh xây dựng sáng kiến.
Trong những năm qua, Chính phủ luôn chỉ đạo quyết liệt và Ban
hành các Nghị quyết 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 trong đó có mục tiêu và nhiệm vụ rút ngắn thời gian giải quyết thủ
tục cấp điện cho các khách hàng có đấu nối lưới điện trung áp.
Để triển khai thực hiện, Bộ Công Thương và UBND tỉnh Hà
Nam đã ban hành các Kế hoạch hành động về việc triển khai thực hiện
các Nghị quyết của Chính Phủ trong đó có mục tiêu và nhiệm vụ rút
Đẩy mạnh công tác
ngắn thời gian giải quyết thủ tục cấp điện cho các khách hàng có đấu
cải cách hành chính,
nối lưới điện trung áp.
đồng hành, hỗ trợ
Việc triển khai thực hiện các giải pháp nhằm rút ngắn thời gian giải
cùng tổ chức, doanh
quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp (thời gian tiếp cận điện năng)
nghiệp trong thực hiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh dựa trên các cơ sở pháp lý sau:
thủ tục hành chính
- Văn bản số 9368/BCT-ĐL ngày ngày 16 tháng 11 năm 2018
lĩnh vực cấp điện qua của Bộ Công Thương về việc đề nghị ban hành Quy định về “Một cửa
lưới điện trung áp
liên thông” trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp;
- Quyết định số 800/QĐ-BCT ngày 03 tháng 4 năm 2019 của
Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công
Thương về cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng thực hiện Nghị quyết số
02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ;
- Văn bản số 2741/UBND-KT ngày 25 tháng 9 năm 2018 của
UBND tỉnh Hà Nam về việc phối hợp xây dựng và thực hiện quy chế một
của liên thông trong việc cấp điện từ lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh.
2. Nội dung của giải pháp
Xây dựng Bộ thủ tục hành chính và quy trình thực hiện cơ chế

Lợi ích kinh tế-xã hội có
thể thu đƣợc do áp dụng
sáng kiến
Hiệu quả về kinh tế.

Rút ngắn thời gian, giảm
chi phí thực hiện thủ tục
hành chính cho tổ chức, cá
nhân và cho cơ quan giải
quyết thủ tục hành chính;
Hiệu quả về xã hội. Đảm
bảo việc thực hiện giải
quyết các thủ tục cấp điện
qua lưới trung áp trên địa
bàn tỉnh Hà Nam nhanh
chóng, thuận tiện, công
khai, minh bạch và tuân thủ
đúng quy định pháp luật.
Góp phần cụ thể hóa 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
2018 và những năm tiếp
theo của Chính phủ tại Nghị
quyết số 19-2018/NQ-CP
ngày 15/5/2018.
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Đặng Anh Tuấn

Nâng cao công tác
quản lý nhà nước
nhằm kịp thời phát
hiện, xử lý các hoạt
động bán hàng đa cấp
bất chính bảo vệ
quyền lợi người tiêu
dùng" trên địa bàn
tỉnh Hà Nam

một cửa điện tử, một cửa liên thông giữa cơ quan quản lý nhà nước
với các đơn vị kinh doanh, quản lý vận hành lưới điện trung áp trong
việc giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp.
3. Mục đích của giải pháp
- Đóng góp một phần ý tưởng trong việc triển khai thực hiện các
giải pháp rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính
cho tổ chức, cá nhân và cho cơ quan giải quyết thủ tục hành chính;
đồng thời tăng cường trách nhiệm phối hợp, hiệu quả giữa các cơ
quan quản lý nhà nước, chất lượng trong cung cấp dịch vụ công.
- Giúp cho việc thực hiện giải quyết các thủ tục cấp điện qua
lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Hà Nam được nhanh chóng, thuận tiện,
công khai, minh bạch và tuân thủ đúng quy định pháp luật.
- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đặc biệt là nhiệm vụ rút
ngắn thời gian giải quyết thủ tục cấp điện cho các khách hàng có đấu
nối lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh góp phần nâng cao năng lực
cạnh tranh của tỉnh.
Hiệu quả về kinh tế:
1. Tình trạng của công tác quản lý nhà nƣớc đối với hoạt
động bán hàng đa cấp tại địa phƣơng.
Xét trên góc độ kinh tế, hoạt
Hiện nay, hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà động bán hàng đa cấp mang lại
Nam nói riêng và cả nước nói chung vẫn còn diễn biến phức tạp, khó những đóng góp không nhỏ cho
kiểm soát. Để tăng cường biện pháp hỗ trợ, giúp các cơ quan quản lý nền kinh tế, góp phần tạo thu
Nhà nước trong việc giám sát, quản lý, vừa qua, Chính phủ đã ban nhập cho người lao động.
hành Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa
Hiệu quả về xã hội.
cấp với nhiều chính sách, quy định mới.
- Bảo đảm quyền lợi của người
Nhìn chung, các doanh nghiệp đã chấp hành nghiêm chỉnh các tiêu dùng cũng như bảo vệ
quy định của pháp luật, tuân thủ Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày quyền lợi chính đáng của các tổ
14/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chức doanh nghiệp hoạt động
Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/ 2014 của Bộ Công thương bán hàng đa cấp hợp pháp.
quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 42/2014/NĐ-CP. - Công tác quản lý nhà nước về
Các doanh nghiệp đã thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ hàng quý hoạt động bán hàng đa cấp tốt
và hàng năm cho Sở Công thương, một số doanh nghiệp trước khi tổ sẽ giúp Xã hội hóa sâu rộng và
chức hội thảo đã gửi thông báo thời gian và địa điểm tổ chức giới tạo điều kiện cho các hội, hiệp
thiệu sản phẩm cho Sở Công thương. Có doanh nghiệp vừa sản xuất hội, tổ chức, cá nhân trong
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Nguyễn Liên
Hồng

Giải pháp nâng cao

sản phẩm, vừa kinh doanh, tạo được lòng tin của khách hàng.
nước, nước ngoài tham gia vào
Tuy nhiên, các doanh nghiệp bán hàng đa cấp chủ yếu có trụ các hoạt động thương mại lành
sở ở các tỉnh như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… tại tỉnh Hà mạnh trên thị trường góp phần
Nam đa phần là chi nhánh, văn phòng đại diện, cửa hàng mạng lưới ổn định, an sinh xã hội văn
bán hàng đa cấp.
minh
Do vậy, vẫn có nhiều cá nhân, doanh nghiệp thực hiện hoạt
động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh nhưng không đăng ký. Và một
vài doanh nghiệp trong số đó lợi dụng bán hàng đa cấp để thu lời, bắt
buộc người tham gia mạng lưới phải mua hàng hoặc giới thiệu được
nhiều người tham gia.
Thậm chí, nhiều doanh nghiệp còn dùng chiêu trò dụ khách
mua hàng bằng cách quảng cáo “thổi phồng” tính năng, công dụng
của sản phẩm, nhất là thực phẩm chức năng, để trục lợi...
2. Đề xuất giải pháp nâng cao công tác quản lý nhà nƣớc
đối với hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phƣơng.
- Nâng cao công tác tham mưu xây dựng cơ chế chính sách
quản lý nhà nước cụ thể tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế
phối hợp đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức bán hàng đa
cấp trên địa bàn tỉnh.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động thương
mại trên địa bàn toàn tỉnh kịp thời phát hiện dấu hiệu của các hành vi
kinh doanh đa cấp bất chính có biên pháp xử lý nghiêm góp phần bảo
vệ quyền lợi người tiêu dùng.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận
thức của cộng đồng. Tăng cường nhận thức của người dân về bán hàng
đa cấp hợp pháp và bán hàng đa cấp bất chính là một phần trách nhiệm
của pháp luật. Qua đó việc tuyên truyền thông qua các hình thức như
giáo dục tại nhà trường, tờ rơi, hội thảo, tăng thời lượng phát thanh,
truyền hình và các loại hình truyền thông… là những biện pháp rất cần
thiết nhằm trang bị cho người tiêu dùng những kiến thức cơ bản nhất để
bảo vệ quyền lợi của bản thân trước cơn bão đa cấp bất chính.
Các giải pháp thực hiện sáng kiến
Giải pháp, sáng kiến “Giải
1. Phối hợp nghiên cứu, đề xuất, tham mưu với Lãnh đạo Sở, xây pháp nâng cao hiệu quả tổ

hiệu quả tổ chức
Phiên chợ đưa hàng
Việt về nông thôn,
miền núi trên địa bàn
tỉnh Hà Nam

dựng và trình UBND tỉnh ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và
thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam làm cơ sở
pháp lý để thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trong thời
gian tới, đặc biệt là Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi.
2. Đẩy mạnh công tác phối hợp trong hoạt động xúc ti ến thương mại:
Thiết lập mối quan hệ mật thiết với các cơ quan xúc tiến thương mại
Trung ương, các tỉnh bạn, các cấp, ngành, địa phương để tranh thủ sự
hỗ trợ và mở rộng cơ hội hợp tác. Tăng cường phối hợp trong hoạt
động xúc tiến thương mại với xúc tiến đầu tư và xúc tiến du lịch.
3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền liên quan đến hoạt động xúc tiến
thương mại nhằm hỗ trợ và hướng các doanh nghiệp sản xuất, kinh
doanh nhận thức được vai trò quan trọng của hoạt động xúc tiến
thương mại.
4. Hỗ trợ nâng cao năng lực của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh
thông qua việc điều tra, khảo sát thị trường để cung cấp cho doanh
nghiệp những thông tin về thị trường.
5. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở để xây dựng, bồi dưỡng nguồn nhân
lực có khả năng chuyên môn và có khả năng ứng xử linh hoạt trong
việc thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh.
6. Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động “Người
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động.
7. Đổi mới, nâng cao hiệu quả của phương pháp xúc tiến thương mại
truyền thống. Đồng thời thúc đẩy các hoạt động ứng dụng thương mại điện
tử, vận động doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử.
8. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của Phiên chợ thì điểm mấu chốt
là phải nâng cao được chất lượng sản phẩm, hàng hóa tham gia, đa
dạng mẫu mã sản phẩm để đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng thiết yếu
của người dân bằng một số giải pháp cụ thể như sau:
- Giải pháp về tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia: Tuyên
truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo Hà Nam, Đài
TH tỉnh Hà Nam, Website của Cục Xúc tiến thương mại, Sở Công
Thương, Trung tâm..
- Phối hợp với Ủy ban mặt trận các cấp để tuyên truyền về mục đích,

chức Phiên chợ đưa hàng
Việt về nông thôn, miền núi
trên địa bàn tỉnh Hà Nam”
khi được triển khai thực
hiện sẽ đạt được một số hiệu
quả dự kiến như sau:
- Nâng cao năng lực tổ chức
của các tổ chức xúc tiến
thương mại trong và ngoài
tỉnh;
- Giúp doanh nghiệp tiếp
cận và mở rộng thị trường,
quảng bá thương hiệu, tăng
doanh số bán hàng, tạo dựng
uy tín với người tiêu dùng.
- Giúp cho các cơ quan quản
lý nhà nước có sự nhìn nhận
xác thực hơn về tầm quan
trọng của thị trường, từ đó
xây dựng, ban hành các
chính sách, cơ chế phù hợp
để phát triển sản xuất hàng
hóa nhằm phục vụ nhu cầu
của thị trường.
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ý nghĩ của Chương trình để vận động doanh nghiệp tham gia.
- Trao đổi thông tin, liên kết với các Trung tâm Xúc tiến thương mại
các tỉnh, thành phố, đặc biệt là các tỉnh đồng bằng sông Hồng để vận
động đa dạng hóa doanh nghiệp tham gia.
- Gửi giấy mời trực tiếp mời các doanh nghiệp tham gia để đa dạng
hóa mặt hàng tham gia Phiên chợ.
- Áp dụng các tiêu chí cụ thể của Chương trình để sàng lọc doanh
nghiệp nhằm lựa chọn những doanh nghiệp tốt nhât ngay từ lúc nhận
hồ sơ tham gia.
- Cụ thể hóa, chi tiết hóa các tiêu chí yêu cầu đối với sản phẩm, hàng
hóa tham gia Phiên chợ.
- Phối hợp với lực lượng quản lý thị trường để kiểm tra, giám sát hàng
hóa tham gia Phiên chợ.
Đề ra các giải pháp Nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, Có khả năng áp dụng cao trong
tiếp tục đưa các mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu..., nâng cao hiệu công tác quản lý nhà nước lĩnh
Giải pháp nâng cao hiệu
lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, đổi mới toàn diện phương thức vực. Tạo lập cải thiện môi
Nguyễn Thị Quyên lực, hiệu quả công tác hội
quản lý nhằm phát huy sức mạnh mọi nguồn lực bên trong và nguồn trường kinh doanh cho các
nhập kinh tế quốc tế
lực bên ngoài...
doanh nghiệp, đặc biệt là các
doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Xây dựng Quy trình thống nhất việc tổ chức, phối hợp của Rút ngắn thời gian thực hiện
các Cơ quan nhà nước và các Đơn vị phân vối điện/đơn vị phân giải quyết các thủ tục cấp điện
phối và bán lẻ điện trên địa bàn tỉnh Hà Nam (sau đây gọi chung là sẽ giảm được chi phí cho các
“Đơn vị kinh doanh, quản lý vận hành lưới điện trung áp”) trong tổ chức, cá nhân có liên quan
Một số giải pháp rút
việc thực hiện giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới áp trung áp đến đầu tư xây dựng công
ngắn thời gian giải
trên địa bàn tỉnh theo hướng một cửa liên thông gồm các thủ tục:
trình điện và cho cơ quan giải
quyết các thủ tục cấp
Khảo sát hiện trường và thỏa thuận đấu nối;
quyết thủ tục hành chính.
Trần Đình Tân
điện qua lưới trung áp
Thỏa thuận hướng tuyến chấp thuận xây dựng công trình; Cấp phép thi Tăng cường trách nhiệm phối
cho các doanh nghiệp
công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ hợp, hiệu quả giữa các cơ
trên địa bàn tỉnh
tầng giao thông đường bộ; hành lang đê điều, phạm vi bảo vệ công quan quản lý nhà nước, nâng
trình thủy lợi; vỉa hè, đường phố và các công trình hạ tầng khác;
cao chất lượng trong cung
Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường;
cấp dịch vụ công.
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công;
Nâng cao hiệu quả quản lý
Ký kết hợp đồng mua bán điện, nghiệm thu đóng điện.
nhà nước đặc biệt là thực

Một số thủ tục liên quan đến các cơ quan quản lý nhà nước có thể
được thực hiện đồng thời. Tổng thời gian giải quyết các thủ tục liên
quan đến cấp điện (thời gian tiếp cận điện năng) đã giảm xuống chỉ
còn tối đa là 10 ngày
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Giải pháp nâng
cao hiệu quả hoạt
động của chợ
trọng tâm là giải
pháp chuyển đổi
mô hình quản lý,
kinh doanh, khai
thác chợ trên địa
bàn tỉnh Hà Nam

hiện những nhiệm vụ, giải
pháp chủ yếu cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao
năng lực cạnh tranh, góp
phần thu hút đầu tư.
Giúp doanh nghiệp rút ngắn
thời gian đầu tư xây dựng,
sớm ổn định sản xuất, nâng
cao hiệu quả sản xuất kinh
doanh.
Việc thực hiện tốt các giải
pháp trên góp phần quan
trọng vào việc đảm bảo cam
kết của tỉnh với các nhà đầu
tư, tạo môi trường tốt, đáng
tin cậy để thu hút các doanh
nghiệp đến đầu tư tại tỉnh đặc
biệt là thu hút các doanh
nghiệp nước ngoài luôn có
nhứng đòi hỏi cao về chất
lượng điện giúp cho tỉnh nhà
luôn đứng trong tốp 10 cả
nước về thu hút đầu tư trực
tiếp nước ngoài.
Đưa ra các Giải pháp nâng cao hi ệu quả hoạt động của chợ trọng tâm - Nâng cao hiệu lực, hiệu quả
là công tác chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ quản lý nhà nước; huy động các
trên địa bàn tỉnh cụ thể:
thành phần kinh tế đầu tư, kinh
- Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tổ chứcdoanh, khai thác và quản lý
phổ biến tuyên truyền bằng nhiều hình thức thích hợp để các tổ chứcchợ, từng bước xã hội hoá hoạt
kinh tế, hộ kinh doanh và nhân dân hiểu rõ và tích cực hưởng ứng vềđộng đầu tư phát triển chợ,
các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc xã hộiphục vụ tốt nhu cầu đời sống
hóa đầu tư và chuyển đổi mô hình quản lý chợ.
của nhân dân trên địa bàn tỉnh.
- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tiến hành rà soát, qui định - Việc thực hiện chuyển đổi mô
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chức năng nhiệm vụ và củng cố hoạt động của các Ban quản lý chợ để hình sang doanh nghiệp, hợp
chuyển đổi mô hình quản lý chợ theo mô hình doanh nghiệp quản lý, tác xã quản lý mang lại hiệu
kinh doanh khai thác chợ phù hợp với từng loại chợ trên địa bàn.
quả về mặt xã hội, tách bạch
- Việc chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ phải được tiến hành chức năng quản lý nhà nước,
khẩn trương, nhưng thận trọng, từng bước vững chắc, đảm bảo yêu tăng thu ngân sách, đáp ứng yêu
cầu quản lý nhà nước, lợi ích của các tổ chức, cá nhân đang hoạt động cầu kinh doanh của thương
kinh doanh tại chợ.
nhân và người tiêu dùng, đảm
- Khi chuyển đổi mô hình quản lý chợ phải đảm bảo không chuyển đổi bảo tốt hơn các điều kiện về vệ
mục đích sử dụng đất; đảm bảo chế độ, quyền lợi của người lao động sinh môi trường, vệ sinh an
thuộc Ban quản lý, Tổ quản lý và các hộ đang kinh doanh tại chợ.
toàn thực phẩm, phòng chống
- Doanh nghiệp, HTX trúng thầu hoặc được giao quản lý, kinh doanh, cháy nổ …
khai thác chợ thực hiện khai thác, kinh doanh chợ theo đúng phương
án chuyển đổi mô hình quản lý chợ được phê duyệt. Tất cả các đơn vị
quản lý, kinh doanh, khai thác chợ sau khi đã chuyển đổi phải hoạt
động theo mô hình doanh nghiệp hoặc HTX.
- Tích cực phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tổ chức tập huấn
nghiệp vụ quản lý chợ và các quy định có liên quan cho cán bộ quản
lý chợ kết hợp tham quan thực tế tại các chợ đã chuyển đổi thành công
trên địa bàn các tỉnh lân cận.
- Thường xuyên phối hợp kiểm tra, hướng dẫn các DN/HTX đã chuyển
đổi chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, nội
quy, phương án sắp xếp ngành nghề kinh doanh, vệ sinh môi trường, vệ
sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ tại chợ...
- Thường xuyên phối hợp theo dõi tiến độ đầu tư xây dựng các chợ;
kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho nhà đầu tư, đảm bảo hoàn
thành và đưa chợ vào hoạt động đúng thời gian quy định.
- Thời gian tới để phát huy được các giải pháp chuyển đổi mô hình quản
lý, kinh doanh, khai thác chợ trên tôi sẽ cố gắng cùng tập thể phòng Quản
lý thương mại tham mưu, đề xuất lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ban hành
Văn bản quy định quy trình chung về chuyển đổi mô hình quản lý, kinh
doanh, khai thác các chợ trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Nâng cao vai trò quản lý - Tăng cường công tác tuyên truyền các quy định về hoạt động xúc
- Các doanh nghiệp, hộ
Nhà nước đối với hoạt
tiến thương mại, thủ tục đăng ký, thông báo khuyến mại nhằm nâng kinh doanh kinh doanh thực

động khuyến mại trên địa cao nhận thức cho doanh nghiệp. Phối hợp và đề xuất với Cục Quản hiện khuyến mại theo đúng
bàn tỉnh Hà Nam”
lý thị trường, thanh tra Sở đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra hoạt quy định của nhà nước giúp
động khuyến mại nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm.
cho việc bán hàng được nhiều
- Sở tiến hành công khai địa chỉ thư điện tử tiếp nhận hồ sơ thông báo, hơn cho người tiêu dùng, hàng
đăng ký thực hiện khuyến mại để các doanh nghiệp tiện liên hệ. Chủ năm thu doanh thu cao.
động đăng tải thông báo đầy đủ thông tin về thời gian, hình thức
- Đảm bảo văn minh
khuyến mại, sản phẩm khuyến mại và số lượng sản phẩm cũng như thương mại, an toàn trong kinh
những cam kết của doanh nghiệp về chương trình khuyến mại của doanh, các hàng hóa đa dạng,
doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn.
chất lượng đảm bản nguồn gốc
- Tuyên truyền, công khai đơn vị khuyến mại và kiểm soát hoạt động rõ ràng và đều niêm yết giá.
khuyến mại thì các cơ quan chức năng cũng cần quy định yêu cầu cụ
- Người dân đến mua
thể đối với từng hình thức khuyến mại; quy định đối với hoạt động hàng và sử dụng ngày càng có
trưng bày, tư vấn, giới thiệu sản phẩm; đối với những giải thưởng niềm tin vào hàng hóa, dịch vụ
khuyến mại bằng tiền có giá trị lớn cần quy định về việc sử dụng số tại với chất lương đảm bảo.
tiền treo giải thưởng đó như thế nào nếu đợt khuyến mại không có
- Hàng năm đều đóng
người trúng thưởng để doanh nghiệp không lợi dụng hình thức này lừa góp thuế cho địa phương.
gạt khách hàng.
- Tăng cường tuyên truyền, công khai đơn vị khuyến mãi thì các cơ
quan chức năng cần bám sát theo các quy định tại Nghị định
81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại để giám sát,
hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đăng ký thực hiện
khuyến mãi theo quy định.
- Thường xuyên rà soát các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện
khuyến mại để đưa vào theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp được xác
nhận khuyến mại thực hiện đúng nội dung chương trình và thực hiện
nghiêm chế độ báo cáo theo quy định.
- Phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương rà soát
để tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt
động khuyến mại trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
- Tạo sự chủ động vào cuộc, nâng cao vai trò trách nhiệm của chính
quyền các cấp, nhất là chính quyền cấp xã, phường, thị trấn đối với
công tác quản lý hoạt động khuyến mại.
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- Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người tiêu dùng tích cực cung cấp
thông tin, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật đến các cơ quan quản
lý nhà nước để kịp thời ngăn chặn, xử lý bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng và uy tín cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính.
- Tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên sâu bàn về các phương pháp quản
lý hoạt động khuyến mại.
- Đánh giá thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra hiện nay:
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả
- Đối tượng được thanh tra kiểm tra mất ít thời gian làm việc và tiếp công tác thanh tra đáp ứng yêu
các đoàn thanh tra, kiểm tra
cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước
- Các đoàn chủ động kết luận, xử lý theo chức năng nhiệm vụ, quyền ngành công thương mang lại
hạn được giao.
hiệu quả rất to lớn.
- Cùng một thời điểm có đến 3-4 đoàn thanh gia kiểm tra doanh - Qua công tác thanh tra, kiểm
nghiệp, việc bố trí người phục vụ đoàn thanh tra, kiểm tra gặp khó tra phát hiện những sơ hở trong
khăn
cơ chế quản lý, chính sách,
- Cùng một thời điểm có thể phải tham gia thực hiện phối hợp nhiều pháp luật để kiến nghị với cơ
sở ngành, cũng ảnh hưởng đến chủ động lịch làm việc của các đoàn quan nhà nước có thẩm quyền
“Nâng cao hiệu lực, hiệu thanh tra, kiểm tra vì phụ thuộc vào thời gian của đơn vị được giao biện pháp khắc phục; phòng
quả công tác thanh tra
chủ trì;
ngừa, phát hiện và xử lý hành
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ - Chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác thanh tra, kiểm tra: Hoạt vi vi phạm pháp luật; giúp tổ
quản lý nhà nước ngành động thanh tra, kiểm tra về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đăng ký chức, cá nhân thực hiện đúng
công thương”
khuyến mại, hoạt động Trung tâm thương mại, siêu thị còn ít hoặc quy định của pháp luật; phát
chưa thực hiện; công tác nắm bắt thông tin, phát hiện dấu hiệu vi huy nhân tố tích cực; góp phần
phạm để tiến hành thanh tra đột xuất còn gặp khó khăn...
nâng cao hiệu lực, hiệu quả
quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích
của Nhà nước, quyền và lợi ích
hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
- Làm cho nhân dân tin tưởng
vào đường lối chủ trương của
Đảng, pháp luật của Nhà nước
góp phần xây dựng mục tiêu
dân giàu, nước mạnh, xã hội
công bằng, dân chủ, văn minh.
Một số giải pháp nhằm
- Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân,
- Thực hiện có kết quả

nâng cao trách nhiệm của giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, bảo đảm thực hiện đúng
người đứng đầu trong
Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các chỉ đạo của
công tác tiếp công dân
Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
trên địa bàn tỉnh Hà Nam
- Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ
thị của Trung ương, Quốc hội, các quy định pháp luật, chỉ đạo của
Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo.
- Nhằm trao đổi kinh nghiệm của bản thân đối với đồng nghiệp.

công tác tiếp công dân sẽ tạo
điều kiện cho công dân thực
hiện quyền khiếu nại tố cáo và
quyền giám sát đối với cơ quan
Nhà nước và cán bộ, công chức
Nhà nước. Một mặt giúp cơ
quan Nhà nước kiểm tra đánh
giá phát hiện xử lý kịp thời các
khuyết điểm của cán bộ góp
phần xây dựng Bộ máy nhà
nước trong sạch, vững mạnh.
Mặt khác công tác này sẽ thúc
đẩy việc hoàn thiện công tác
quản lý nhà nước, hoàn thiện
các cơ chế, chính sách của các
cơ quan Nhà nước.
- Phát huy bản chất Nhà
nước của dân, do dân, vì dân của
Nhà nước ta, củng cố thêm mối
quan hệ chặt chẽ giữa nhân dân
với Đảng và Nhà nước. Thực
hiện tốt việc tiếp công dân là sự
thể hiện trách nhiệm của cơ
quan nhà nước đối với nhân dân,
sẽ tác động tích cực đến tình
cảm, thái độ của nhân dân, xây
dựng niềm tin của nhân dân vào
các cơ quan Nhà nước. Cũng
thông qua việc tiếp công dân để
giải quyết khiếu nại, tố cáo của
dân, Đảng và Nhà nước có điều
kiện lắng nghe, tìm hiểu tâm tư
nguyện vọng, thắc mắc, ý kiến
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của người dân liên quan trực
tiếp tới hoạt động của cán bộ,
các cơ quan Nhà nước, góp phần
nâng cao hiệu quả hoạt động của
Bộ máy nhà nước. Mặt khác làm
tốt công tác tiếp công dân cũng
sẽ góp phần khơi dậy tiềm năng,
trí tuệ của nhân dân giúp cho
Đảng và Nhà nước nói chung,
các cơ quan nhà nước nói riêng
thu nhận được những thông tin
phản hồi về những vấn đề nảy
sinh trong cuộc sống từ đó đề ra
những chủ trương, quyết định
đúng đắn hợp lòng dân.
- Thực hiện tốt việc tiếp
công dân tại Sở Công thương
góp phần nâng cao hiệu quả
công tác quản lý nhà nước trong
lĩnh vực Công Thương trên địa
bàn tỉnh; thúc đẩy việc hoàn
thiện công tác quản lý nhà
nước, qua đó nâng cao hiệu quả
công tác tham mưu cho Ủy ban
tỉnh và Bộ Công thương trong
việc hoàn thiện các cơ chế,
chính sách của ngành góp phần
vào việc thực hiện tốt các mục
tiêu nhiệm vụ đề ra và hoàn
thành vượt mức các chỉ tiêu
kinh tế, xã hội được giao.
Một số giải pháp phát
1. Bối cảnh xây dựng sáng kiến
1.Hiệu quả về kinh tế
Trần Đức Vƣợng
triển ngành công nghiệp Phát triển công nghiệp hỗ trợ có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho quá Nâng cáo giá trị sản xuất công

hỗ trợ trên địa bàn tỉnh
Hà Nam

trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của mỗi quốc gia, đặc biệt là ở nghiệp của tỉnh nói chung và
những quốc gia đang phát triển như nước ta, đang đặt ra yêu cầu hình nâng cao giá trị sản xuất công
thành và phát triển một số ngành công nghiệp hiện đại, nhất là những nghiệp hỗ trợ nói riêng, tăng giá
ngành công nghiệp như sản xuất ô tô, xe máy; các sản phẩm điện, điện trị lợi nhuận cho các doanh
tử, điện lạnh,... Để đạt được yêu cầu đó, tất yếu phải thực hiện thành nghiệp, tăng thu nhập cho
công việc nội địa hóa một cách cơ bản các ngành công nghiệp đó. người lao động đồng thời góp
Muốn vậy, phải phát triển mạnh ngành công nghiệp hỗ trợ để các sản phần tăng nguồn thu ngân sách
phẩm của nó thay thế dần, tiến tới thay thế hoàn toàn các sản phẩm cho tỉnh.
nhập khẩu, chính vì vậy mà Chính phủ đã ban hành một số các chính 2. Hiệu quả về xã hội
sách nhằm phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ
- Tiếp tục duy trì, ổn định và
Bộ Công Thương và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành, địa phương trong phát triển ngành công nghiệp
tỉnh đã tích cực cụ thể hóa các văn bản cơ chế chính sách của TW bằng hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hà
một loạt các cơ chế chính sách.
Nam.
- Việc triển khai thực hiện các giải pháp nhằm phát triển ngành công - Tạo công ăn việc làm cho lao
nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh dựa trên các cơ sở pháp lý sau:
động địa phương trong tỉnh
- Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 về phát triển công cũng như các tỉnh lân cận, góp
nghiệp hỗ trợ
phần ổn định an ninh trận tự
- Thông tư 55/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 quy đinh
̣ triǹ h tự, thủ tục Cụ thể hóa mục tiêu hoàn
xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với Dự án sản xuất sản phẩm thành Nghị quyết 04-NQ/TU
công nghiê ̣p hỗ trơ ̣ thuô ̣c Danh mu ̣c SP CNHT ưu tiên phát triể.n
ngày 08/4/2016 về đẩy mạnh
- Nghị Quyết số 04-NQ/TU ngày 08/4/2016 về đẩy mạnh phát triển phát triển công nghiệp hỗ trợ,
công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo tạo nền tảng phát triển công chế biến, chế tạo tạo nền tảng
nghiệp với tốc độ cao và bền vững giai đoạn 2016-2025.
phát triển công nghiệp với tốc
2. Nội dung của giải pháp
độ cao và bền vững giai đoạn
+ Quy định điều kiện ưu đãi cụ thể hơn đối với các Dự án thuộc Danh 2016-2025
mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển quy định tại Nghị
định 111và Thông tư 55.
+ Tạo sự liên kết giữa các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với các
doanh nghiệp sản xuất chính với nhau.
+ Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao năng lực tổ chức, quản lý về
công nghiệp hỗ trợ.
+ Tăng cường vốn để hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.
+ Phối hợp với các bộ phận, đơn vị liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu

ngành công nghiệp hỗ trợ của tỉnh nhằm giúp các doanh nghiệp có
thông tin về nhau, thông tin về nguồn cung và nhu cầu sản phẩm công
nghiệp hỗ trợ, từ đó sẽ là cơ sở để kết nối các doanh nghiệp công
nghiệp hỗ trợ với nhau và với các doanh nghiệp sản xuất chính.
+ Cụ thể, chi tiết các sản phẩm tại Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ
trợ ưu tiên phát triển quy định tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP (sản
phẩm hóa chất phục vụ nhuộm hoàn tất vải, linh kiện sản phẩm điện
tử,…) để thuận tiện cho các đơn vị quản lý nhà nước trong việc hướng
dẫn, xác định các dự án được hưởng ưu đãi
3. Mục đích của giải pháp
+ Đánh giá thực tra ̣ng , xác định đúng nguyên nhân làm hạn chế sự
phát triển công nghiệp hỗ trợ của tỉnh Hà Nam.
+ Đánh giá tiề m năng , dự báo xu thế và xác đ ịnh phương hướng phát
triể n công nghiê ̣p hỗ trơ ̣ của tin̉ h Hà Nam.
+ Hỗ trợ các doanh nghiệp CNHT tiếp cận được với các cơ chế chính
sách của nhà nước,
+ Thu hút các dự án công nghiệp hỗ trợ lớn đầu tư tại tỉnh
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1. Bối cảnh xây dựng sáng kiến.
Trong những năm qua, Chính phủ luôn quan tâm chỉ đạo công tác
phát triển CCN nhằm quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân
đầu tư xây dựng hạ tầng, sản xuất kinh doanh trong các cụm công
nghiệp, bởi CCN chủ yếu thuộc địa bàn nông thôn, khó khăn trong
Một số giải pháp
việc đi lại, khó thu hút đầu tư. Chính phủ đã ban hành Nghị định
nâng cao hơn nữa hiệu
68/2017/NĐ-CP về quản lý và phát triển CCN.
Cù Thị Thu Hương quả quản lý và hoạt động Tuy nhiên sau 02 năm thực hiện Nghị định 68, tỉnh Hà Nam không
các CCN trên địa bàn tỉnh thành lập được CCN nào do quy hoạch CCN đến năm 2020 chưa có.
Hà Nam.
Mặt khác bị hạn chế do quỹ đất được giao cho hoạt động CCN đến
năm 2020 là 236 ha (hiện đã thực hiện trên 300 ha). Do vậy, tỉnh Hà
Nam tập trung chỉ đạo công tác khắc phục tồn tại hạn chế về đầu tư,
đất đai, môi trường... trong quá trình hình thành và phát triển CCN.
Việc triển khai thực hiện giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế về đầu
tư, đất đai, môi trường... trong quá trình hình thành và phát triển CCN

Hiệu quả về kinh tế.
Thúc đẩy hoạt động sản
xuất kinh doanh và nâng cao
hiệu quả hoạt động các cụm
công nghiệp., góp phần chuyển
dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao
thu nhập cho người lao động,
tăng doanh thu, đóng góp cho
ngân sách nhà nước
Hiệu quả về xã hội.
- Việc hoàn thiện thành
lập CCN đã tạo điều kiện cho
các doanh nghiệp vừa và nhỏ
mở rộng, phát triển sản xuất,
giảii quyết việc làm cho lao

được dựa trên cơ sở pháp lý sau:
động nông thôn, ổn định cuộc
- Nghị định 68/2017/NĐ-CP về quản lý và phát triển CCN.
sồng, góp phần đảm bảo an sinh
- Thông tư 15/2017/TT-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Bộ Công xã hội.
Thương về quy định một số nội dung của Nghị định 68/2017/NĐ-CP.
- Về việc khuyến khích,
- Quyết định 26/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Hà hướng dẫn việc giao chủ đầu tư
Nam về quy chế phối hợp quản lý CCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam
hạ tầng CCN, triển khai xây
- Kế hoạch số 1141/KH-UBDN ngày 8/5/2018 của UBND tỉnh v/v dựng trạm xử lý nước thải tập
thực hiện Kết luận số 82-KL/TU ngày 15/3/2018 của Ban Thường vụ trung sẽ tạo điều kiện cho
Tỉnh ủy về việc thực hiện kết luận số 42-KL/TU ngày 17/7/2015 và doanh nghiệp yên tâm sản xuất,
Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 25/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên xử ô nhiễm môi trường nước
quan đến hoạt động của các CCN trên địa bàn tỉnh.
thải, tạo cảnh quan CCN xanh,
2. Nội dung của giải pháp
sạch, đẹp.
Tập trung hoàn thiện hồ sơ quản lý cụm công nghiệp để có đủ cơ sở
- Về việc tăng cường
pháp lý thu hút đầu tư, vận động khuyến khích việc giao chủ đầu tư hạ công tác thanh tra, kiểm tra việc
tầng để triển khai xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung trong các chấp hành các quy định của
CCN; Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra, pháp luật về đầu tư xây dựng,
đề xuất xử lý vi phạm.
hoạt động sản xuất kinh doanh,
3. Mục đích của giải pháp
sử dụng đất đai, bảo vệ môi
- Công tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý CCN như hồ sơ thành lập, QHCT trường, thực hiện các nghĩa vụ
CCN để CCN có đủ cơ sở pháp lý thu hút nhà đầu tư thứ cấp, các với nhà nước đã làm nâng cao
doanh nghiệp vừa và nhỏ có quỹ đất mở rộng, phát triển sản xuất. nhận thức của doanh nghiệp, hộ
Việc hoàn thiện thủ tục, giao chủ đầu tư hạ tầng đã tạo điều kiện cho kinh doanh trong việc chấp
các doanh nghiệp yên tâm sản xuất, trật tự xây dựng đi vào nền nếp, hành các quy định của pháp
có cơ sở để quản lý hoạt động. Việc xây dựng trạm xử lý nước thải tập luật, góp phần xây dựng CCN
trung, góp phần xử lý ô nhiễm môi trường nước thải, tạo cảnh quan phát triển ổn định, bền vững
CCN xanh, sạch, đẹp. Việc tăng cường công tác kiểm tra nội dung
thực hiện Kết luận thanh tra nhằm kịp thời chỉ ra những tồn tại với
mục đích uốn nắn nhắc nhở việc chấp hành các quy định của pháp luật
trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao được nhận
thức, tích cực chấp hành các quy định của pháp luật
- Nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển CCN

