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VĂN PHÒNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
       Số:  1999  /VP-KSTT  Lạng Sơn,  ngày  21 tháng 5 năm 2019 
 

V/v thẩm tra dự thảo Quyết định ban 
hành quy trình một cửa liên thông 

trong giải quyết các thủ tục cấp điện 
 

Kính gửi: Sở Công Thương. 
                                              

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Uỷ ban nhân dân 
tỉnh; sau khi thẩm tra dự thảo Quyết định kèm theo Tờ trình số 31/TTr-SCT 
ngày 19/4/2019 của Sở Công Thương về đề nghị ban hành Quyết định ban hành 
Quy trình về cơ chế một cửa liên thông giữa Cơ quan nhà nước và Công ty điện 
lực tỉnh Lạng Sơn trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp; Văn 
phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Về bố cục, nội dung 

Đề nghị Sở Công Thương nghiên cứu, xây dựng Quy trình bám sát theo 
bố cục tại Quy trình mẫu ban hành kèm theo Công văn số 9368/BCT-ĐL ngày 
1611/2018 của Bộ Công Thương, về việc đề nghị ban hành Quy định về "một 
cửa liên thông" trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp. 

Hiện nay, Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin điện tử 
của tỉnh đã được xây dựng và đưa vào hoạt động, tuy nhiên tại Dự thảo do Sở 
Công Thương xây dựng chưa có nội dung "Thiết lập cơ chế một cửa điện tử liên 
thông và giám sát tiến độ thực hiện" theo Quy trình mẫu. Đề nghị Sở Công 
Thương nghiên cứu xây dựng bổ sung đầy đủ các nội dung trên và xây dựng nội 
dung "Thiết lập cơ chế một cửa điện tử liên thông" phù hợp với Quy chế hoạt 
động của Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo 
Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng 
thời đảm bảo các yêu cầu quy định trong Quy trình mẫu. 

2. Về kỹ thuật trình bày 

Tại dự thảo Quy định cách đánh số thứ tự tại một số điều, khoản không 
thống nhất, không có tính liên tục; cách trình bày khoảng cách chữ đầu dòng, 
khoảng cách giữa các dòng chưa đúng quy định. Đề nghị rà soát, trình bày cách 
đánh số thứ tự, khoảng cách chữ đầu dòng khi xuống dòng, khoảng cách giữa 
các đoạn văn… theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 
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19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản 
hành chính. 

Đề nghị Sở Công Thương khẩn trương hoàn thiện dự thảo, trình Chủ tịch 
UBND tỉnh xem xét, quyết định chậm nhất vào ngày 28/5/2019 để đảm bảo 
tiến độ theo yêu cầu tại Công văn số 2834/BCT-ĐL ngày 23/4/2019 của Bộ 
Công Thương./.  

                                      

Nơi nhận: 
- Như trên;    
- Chủ tịch, Phó CT UBND tỉnh (B/c); 
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PCVP, Phòng KTN; 
- Lưu: VT, KSTT (NTLT). 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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