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ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  TỈNH BÌNH ðỊNH                                    ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   
Số: 2313/Qð-UBND                                Bình ðịnh, ngày 09 tháng 7 năm 2018 

 
 

QUYẾT ðỊNH 

Về việc thông qua phương án ñơn giản hóa thủ tục hành chính  
trong lĩnh vực ñiện thuộc phạm vi chức năng quản lý  

của Sở Công Thương tỉnh Bình ðịnh 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 
soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 92/2017/Nð-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều của các Nghị ñịnh liên quan ñến kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Theo Quyết ñịnh số 225/Qð-UBND ngày 25/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình ðịnh về việc phê duyệt kế hoạch rà soát, ñánh giá thủ tục hành chính năm 2018 
trên ñịa bàn tỉnh; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Công Thương tỉnh Bình ðịnh tại Tờ trình số 
49/TTr-SCT ngày 29/6/2018, 

 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Thông qua phương án ñơn giản hóa 08 thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
ñiện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình ðịnh (Phụ lục 
ñính kèm). 

 

ðiều 2. Giao Sở Công Thương cụ thể hóa thực thi áp dụng phương án ñơn giản 
08 thủ tục hành chính ñã ñược xác ñịnh tại ðiều 1 của Quyết ñịnh này;  

Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, ñôn ñốc Sở Công Thương và các 
cơ quan, ñơn vị liên quan thực thi phương án ñơn giản hóa TTHC theo quy ñịnh. 
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ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc Sở Công Thương; Thủ trưởng 
các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này từ ngày ký./. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Phan Cao Thắng 
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PHỤ LỤC 
PHƯƠNG ÁN ðƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

LĨNH VỰC ðIỆN  
(Ban hành theo Quyết ñịnh số 2313/Qð-UBND 

 ngày 09/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình ðịnh) 

I. Thủ tục: Cấp Giấy phép hoạt ñộng tư vấn chuyên ngành ñiện thuộc thẩm 
quyền cấp của ñịa phương (BCT-BDI-275202) 

 1. Nội dung ñơn giản hóa 

- Thời gian giải quyết TTHC theo quy ñịnh 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận ñủ hồ 
sơ hợp lệ; cần giảm thời gian giải quyết 03 ngày còn 12 ngày làm việc. 

- Trình tự xử lý công việc: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Lý do: Thời gian quy ñịnh thủ tục hành chính dài, cắt giảm thời gian giải quyết 
TTHC ñối với tổ chức khi thực hiện TTHC này. 

2. Kiến nghị thực thi 

Nhằm ñáp ứng mức ñộ hài lòng của các cá nhân, tổ chức nên việc cắt giảm thời 
gian thực hiện cho TTHC là cần thiết, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Công 
Thương luôn ñảm bảo năng lực hoạt ñộng giải quyết và trả kết quả hồ sơ cho cá nhân, 
tổ chức ñúng thời gian cắt giảm theo từng loại thủ tục hành chính ñã ñược xác ñịnh 
ñơn giản hóa. 

Ghi chú: 
(1) Nhận hồ sơ. 
(2) Chuyển hồ sơ. 
(3) Kiểm tra hồ sơ, nếu không ñáp ứng yêu cầu chuyển trả 
lại cho bộ phận 1 cửa. Trường hợp ñáp ứng yêu cầu thực 
hiện bước tiếp theo. 
(4) Thẩm ñịnh hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết), soạn 
thảo Giấy phép và lãnh ñạo kiểm tra nội dung giấy phép. 
Trong quá trình thẩm ñịnh, kiểm tra thực tế nếu chưa ñủ ñiều 
kiện ñáp ứng quy ñịnh theo nội dung hồ sơ, yêu cầu tổ chức 
bổ sung ñiều kiện hoặc từ chối cấp phép bằng văn bản. 
(5) Trình lãnh ñạo Sở ký, chuyển ñến Phòng chức năng. 
(6) Chuyển ñến bộ phận 01 cửa. 
(7) Bộ phận 01 cửa trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 

Tổ chức/cá 
nhân 

 

Bộ phận 1 cửa /VP Sở 
(1)+(2):0,5 ngày; 
(5)+(6): 01 ngày. (7)  

 

 (2)  
(3) 

(4)  

 (1)  

Lãnh ñạo Sở 
 

(5)  

(6)  

 

Phòng chức năng 
(3) ≤ 03 ngày  
(4) ≤ 7,5 ngày 
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Trên cơ sở ñó, kiến nghị Bộ Công Thương xem xét chỉ nên quy ñịnh khung thời 
gian (tối thiểu - tối ña) thực hiện cho từng loại thủ tục hành chính; căn cứ vào ñó, 
từng ñịa phương có trách nhiệm ấn ñịnh thời hạn giải quyết từng loại TTHC cụ thể ñể 
ñơn giản hóa việc cắt giảm thời gian ñến mức tối thiểu cần thiết. 

3. Lợi ích phương án ñơn giản hóa 

Giảm thời gian thực hiện TTHC ñể tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân. 

II. Thủ tục: Cấp sửa ñổi, bổ sung Giấy phép hoạt ñộng tư vấn chuyên ngành 
ñiện thuộc thẩm quyền cấp của ñịa phương (BCT-BDI-275203). 

1. Nội dung ñơn giản hóa 

- Thời gian giải quyết TTHC theo quy ñịnh 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận ñủ hồ 
sơ hợp lệ; cần giảm thời gian giải quyết 03 ngày còn 12 ngày làm việc. 

- Trình tự xử lý công việc: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Lý do: Thời gian quy ñịnh thủ tục hành chính dài, cắt giảm thời gian giải quyết 
TTHC ñối với tổ chức khi thực hiện TTHC này. 

2. Kiến nghị thực thi 

Nhằm ñáp ứng mức ñộ hài lòng của các cá nhân, tổ chức nên việc cắt giảm thời 
gian thực hiện cho TTHC là cần thiết, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Công 
Thương luôn ñảm bảo năng lực hoạt ñộng giải quyết và trả kết quả hồ sơ cho cá nhân, 

Ghi chú: 
(1) Nhận hồ sơ. 
(2) Chuyển hồ sơ. 
(3) Kiểm tra hồ sơ, nếu không ñáp ứng yêu cầu chuyển trả 
lại cho bộ phận 1 cửa. Trường hợp ñáp ứng yêu cầu thực 
hiện bước tiếp theo. 
(4) Thẩm ñịnh hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết), soạn 
thảo Giấy phép và lãnh ñạo kiểm tra nội dung giấy phép. 
Trong quá trình thẩm ñịnh, kiểm tra thực tế nếu chưa ñủ ñiều 
kiện ñáp ứng quy ñịnh theo nội dung hồ sơ, yêu cầu tổ chức 
bổ sung ñiều kiện hoặc từ chối cấp phép bằng văn bản. 
(5) Trình lãnh ñạo Sở ký, chuyển ñến Phòng chức năng. 
(6) Chuyển ñến bộ phận 01 cửa. 
(7) Bộ phận 01 cửa trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
 

Tổ chức/cá 
nhân 

 

Bộ phận 1 cửa /VP Sở 
(1)+(2):0,5 ngày; 
(5)+(6): 01 ngày. (7)  

 

 (2)  
(3) 

(4)  

 (1)  

Lãnh ñạo Sở 
 

(5)  

(6)  

 

Phòng chức năng 
(3) ≤ 03 ngày  
(4) ≤ 7,5 ngày 
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tổ chức ñúng thời gian cắt giảm theo từng loại thủ tục hành chính ñã ñược xác ñịnh 
ñơn giản hóa. 

Trên cơ sở ñó, kiến nghị Bộ Công Thương xem xét chỉ nên quy ñịnh khung thời 
gian (tối thiểu - tối ña) thực hiện cho từng loại thủ tục hành chính; căn cứ vào ñó, 
từng ñịa phương có trách nhiệm ấn ñịnh thời hạn giải quyết từng loại TTHC cụ thể ñể 
ñơn giản hóa việc cắt giảm thời gian ñến mức tối thiểu cần thiết. 

3. Lợi ích phương án ñơn giản hóa 

Giảm thời gian thực hiện TTHC ñể tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức. 

III. Thủ tục: Cấp Giấy phép hoạt ñộng phát ñiện ñối với nhà máy ñiện có quy 
mô công suất dưới 3MW ñặt tại ñịa phương (BCT-BDI-275204). 

1. Nội dung ñơn giản hóa 

- Thời gian giải quyết TTHC theo quy ñịnh 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận 
ñủ hồ sơ hợp lệ; cần giảm thời gian giải quyết 03 ngày còn 12 ngày làm việc. 

- Trình tự xử lý công việc: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Lý do: Thời gian quy ñịnh thủ tục hành chính dài, cắt giảm thời gian giải quyết 
TTHC ñối với tổ chức khi thực hiện TTHC này. 

2. Kiến nghị thực thi 

Ghi chú: 
(1) Nhận hồ sơ. 
(2) Chuyển hồ sơ. 
(3) Kiểm tra hồ sơ, nếu không ñáp ứng yêu cầu chuyển trả 
lại cho bộ phận 1 cửa. Trường hợp ñáp ứng yêu cầu thực 
hiện bước tiếp theo. 
(4) Thẩm ñịnh hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết), soạn 
thảo Giấy phép và lãnh ñạo kiểm tra nội dung giấy phép. 
Trong quá trình thẩm ñịnh, kiểm tra thực tế nếu chưa ñủ ñiều 
kiện ñáp ứng quy ñịnh theo nội dung hồ sơ, yêu cầu tổ chức 
bổ sung ñiều kiện hoặc từ chối cấp phép bằng văn bản. 
(5) Trình lãnh ñạo Sở ký, chuyển ñến Phòng chức năng. 
(6) Chuyển ñến bộ phận 01 cửa. 
(7) Bộ phận 01 cửa trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
 

Tổ chức/cá 
nhân 

 

Bộ phận 1 cửa /VP Sở 
(1)+(2):0,5 ngày; 
(5)+(6): 01 ngày. (7)  

 

 (2)  
(3) 

(4)  

 (1)  

Lãnh ñạo Sở 
 

(5)  

(6)  

 

Phòng chức năng 
(3) ≤ 03 ngày  
(4) ≤ 7,5 ngày 
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Nhằm ñáp ứng mức ñộ hài lòng của các cá nhân, tổ chức nên việc cắt giảm thời 
gian thực hiện cho TTHC là cần thiết, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Công 
Thương luôn ñảm bảo năng lực hoạt ñộng giải quyết và trả kết quả hồ sơ cho cá nhân, 
tổ chức ñúng thời gian cắt giảm theo từng loại thủ tục hành chính ñã ñược xác ñịnh 
ñơn giản hóa. 

Trên cơ sở ñó, kiến nghị Bộ Công Thương xem xét chỉ nên quy ñịnh khung thời 
gian (tối thiểu - tối ña) thực hiện cho từng loại thủ tục hành chính; căn cứ vào ñó, 
từng ñịa phương có trách nhiệm ấn ñịnh thời hạn giải quyết từng loại TTHC cụ thể ñể 
ñơn giản hóa việc cắt giảm thời gian ñến mức tối thiểu cần thiết. 

3. Lợi ích phương án ñơn giản hóa 

Giảm thời gian thực hiện TTHC ñể tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức. 

IV. Thủ tục: Cấp sửa ñổi, bổ sung Giấy phép hoạt ñộng phát ñiện ñối với nhà 
máy ñiện có quy mô công suất dưới 3MW ñặt tại ñịa phương (BCT-BDI-275205). 

1. Nội dung ñơn giản hóa: 

- Thời gian giải quyết TTHC theo quy ñịnh 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận 
ñủ hồ sơ hợp lệ; cần giảm thời gian giải quyết 03 ngày còn 12 ngày làm việc. 

- Trình tự xử lý công việc: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ghi chú: 
(1) Nhận hồ sơ. 
(2) Chuyển hồ sơ. 
(3) Kiểm tra hồ sơ, nếu không ñáp ứng yêu cầu chuyển trả 
lại cho bộ phận 1 cửa. Trường hợp ñáp ứng yêu cầu thực 
hiện bước tiếp theo. 
(4) Thẩm ñịnh hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết), soạn 
thảo Giấy phép và lãnh ñạo kiểm tra nội dung giấy phép. 
Trong quá trình thẩm ñịnh, kiểm tra thực tế nếu chưa ñủ ñiều 
kiện ñáp ứng quy ñịnh theo nội dung hồ sơ, yêu cầu tổ chức 
bổ sung ñiều kiện hoặc từ chối cấp phép bằng văn bản. 
(5) Trình lãnh ñạo Sở ký, chuyển ñến Phòng chức năng. 
(6) Chuyển ñến bộ phận 01 cửa. 
(7) Bộ phận 01 cửa trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
 

Tổ chức/cá 
nhân 

 

Bộ phận 1 cửa /VP Sở 
(1)+(2):0,5 ngày; 
(5)+(6): 01 ngày. (7)  

 

 (2)  
(3) 

(4)  

 (1)  

Lãnh ñạo Sở 
 

(5)  

(6)  

 

Phòng chức năng 
(3) ≤ 03 ngày  
(4) ≤ 7,5 ngày 
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Lý do: Thời gian quy ñịnh thủ tục hành chính dài, cắt giảm thời gian giải quyết 
TTHC ñối với tổ chức khi thực hiện TTHC này. 

2. Kiến nghị thực thi 

Nhằm ñáp ứng mức ñộ hài lòng của các cá nhân, tổ chức nên việc cắt giảm thời 

gian thực hiện cho TTHC là cần thiết, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Công 

Thương luôn ñảm bảo năng lực hoạt ñộng giải quyết và trả kết quả hồ sơ cho cá nhân, 

tổ chức ñúng thời gian cắt giảm theo từng loại thủ tục hành chính ñã ñược xác ñịnh 
ñơn giản hóa. 

Trên cơ sở ñó, kiến nghị Bộ Công Thương xem xét chỉ nên quy ñịnh khung thời 

gian (tối thiểu - tối ña) thực hiện cho từng loại thủ tục hành chính; căn cứ vào ñó, 

từng ñịa phương có trách nhiệm ấn ñịnh thời hạn giải quyết từng loại TTHC cụ thể ñể 
ñơn giản hóa việc cắt giảm thời gian ñến mức tối thiểu cần thiết. 

3. Lợi ích phương án ñơn giản hóa 

Giảm thời gian thực hiện TTHC ñể tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức. 

V. Thủ tục: Cấp Giấy phép hoạt ñộng bán lẻ ñiện ñến cấp ñiện áp 0,4kV tại ñịa 
phương (BCT-BDI-275206). 

1. Nội dung ñơn giản hóa 

- Thời gian giải quyết TTHC theo quy ñịnh 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận 
ñủ hồ sơ hợp lệ; cần giảm thời gian giải quyết 03 ngày còn 12 ngày làm việc. 

- Trình tự xử lý công việc: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ghi chú: 
(1) Nhận hồ sơ. 
(2) Chuyển hồ sơ. 
(3) Kiểm tra hồ sơ, nếu không ñáp ứng yêu cầu chuyển trả 
lại cho bộ phận 1 cửa. Trường hợp ñáp ứng yêu cầu thực 
hiện bước tiếp theo. 
(4) Thẩm ñịnh hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết), soạn 
thảo Giấy phép và lãnh ñạo kiểm tra nội dung giấy phép. 
Trong quá trình thẩm ñịnh, kiểm tra thực tế nếu chưa ñủ ñiều 
kiện ñáp ứng quy ñịnh theo nội dung hồ sơ, yêu cầu tổ chức 
bổ sung ñiều kiện hoặc từ chối cấp phép bằng văn bản. 
(5) Trình lãnh ñạo Sở ký, chuyển ñến Phòng chức năng. 
(6) Chuyển ñến bộ phận 01 cửa. 
(7) Bộ phận 01 cửa trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
 

Tổ chức/cá 
nhân 

 

Bộ phận 1 cửa /VP Sở 
(1)+(2):0,5 ngày; 
(5)+(6): 01 ngày. (7)  

 

 (2)  
(3) 

(4)  

 (1)  

Lãnh ñạo Sở 
 

(5)  

(6)  

 

Phòng chức năng 
(3) ≤ 03 ngày  
(4) ≤ 7,5 ngày 
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Lý do: Thời gian quy ñịnh thủ tục hành chính dài, cắt giảm thời gian giải quyết 
TTHC ñối với tổ chức khi thực hiện TTHC này. 

2. Kiến nghị thực thi 

Nhằm ñáp ứng mức ñộ hài lòng của các cá nhân, tổ chức nên việc cắt giảm thời 
gian thực hiện cho TTHC là cần thiết, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Công 
Thương luôn ñảm bảo năng lực hoạt ñộng giải quyết và trả kết quả hồ sơ cho cá nhân, 
tổ chức ñúng thời gian cắt giảm theo từng loại thủ tục hành chính ñã ñược xác ñịnh 
ñơn giản hóa. 

Trên cơ sở ñó, kiến nghị Bộ Công Thương xem xét chỉ nên quy ñịnh khung thời 
gian (tối thiểu - tối ña) thực hiện cho từng loại thủ tục hành chính; căn cứ vào ñó, 
từng ñịa phương có trách nhiệm ấn ñịnh thời hạn giải quyết từng loại TTHC cụ thể ñể 
ñơn giản hóa việc cắt giảm thời gian ñến mức tối thiểu cần thiết. 

3. Lợi ích phương án ñơn giản hóa 

Giảm thời gian thực hiện TTHC ñể tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức. 

VI. Thủ tục: Cấp sửa ñổi, bổ sung Giấy phép hoạt ñộng bán lẻ ñiện ñến cấp 
ñiện áp 0,4kV tại ñịa phương (BCT-BDI-275207). 

1. Nội dung ñơn giản hóa  

- Thời gian giải quyết TTHC theo quy ñịnh 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận 
ñủ hồ sơ hợp lệ; cần giảm thời gian giải quyết 03 ngày còn 12 ngày làm việc.  

- Trình tự xử lý công việc: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ghi chú: 
(1) Nhận hồ sơ. 
(2) Chuyển hồ sơ. 
(3) Kiểm tra hồ sơ, nếu không ñáp ứng yêu cầu chuyển trả 
lại cho bộ phận 1 cửa. Trường hợp ñáp ứng yêu cầu thực 
hiện bước tiếp theo. 
(4) Thẩm ñịnh hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết), soạn 
thảo Giấy phép và lãnh ñạo kiểm tra nội dung giấy phép. 
Trong quá trình thẩm ñịnh, kiểm tra thực tế nếu chưa ñủ ñiều 
kiện ñáp ứng quy ñịnh theo nội dung hồ sơ, yêu cầu tổ chức 
bổ sung ñiều kiện hoặc từ chối cấp phép bằng văn bản. 
(5) Trình lãnh ñạo Sở ký, chuyển ñến Phòng chức năng. 
(6) Chuyển ñến bộ phận 01 cửa. 
(7) Bộ phận 01 cửa trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
 

Tổ chức/cá 
nhân 

 

Bộ phận 1 cửa /VP Sở 
(1)+(2):0,5 ngày; 
(5)+(6): 01 ngày. (7)  

 

 (2)  
(3) 

(4)  

 (1)  

Lãnh ñạo Sở 
 

(5)  

(6)  

 

Phòng chức năng 
(3) ≤ 03 ngày  
(4) ≤ 7,5 ngày 
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Lý do: Thời gian quy ñịnh thủ tục hành chính dài, cắt giảm thời gian giải quyết 
TTHC ñối với tổ chức khi thực hiện TTHC này. 

2. Kiến nghị thực thi 

Nhằm ñáp ứng mức ñộ hài lòng của các cá nhân, tổ chức nên việc cắt giảm thời 
gian thực hiện cho TTHC là cần thiết, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Công 
Thương luôn ñảm bảo năng lực hoạt ñộng giải quyết và trả kết quả hồ sơ cho cá nhân, 
tổ chức ñúng thời gian cắt giảm theo từng loại thủ tục hành chính ñã ñược xác ñịnh 
ñơn giản hóa. 

Trên cơ sở ñó, kiến nghị Bộ Công Thương xem xét chỉ nên quy ñịnh khung thời 
gian (tối thiểu - tối ña) thực hiện cho từng loại thủ tục hành chính; căn cứ vào ñó, 
từng ñịa phương có trách nhiệm ấn ñịnh thời hạn giải quyết từng loại TTHC cụ thể ñể 
ñơn giản hóa việc cắt giảm thời gian ñến mức tối thiểu cần thiết. 

3. Lợi ích phương án ñơn giản hóa 

Giảm thời gian thực hiện TTHC ñể tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức. 

VII. Thủ tục: Cấp Giấy phép hoạt ñộng phân phối ñiện ñến cấp ñiện áp 35 kV 
tại ñịa phương (BCT-BDI-275208). 

1. Nội dung ñơn giản hóa:  

- Thời gian giải quyết TTHC theo quy ñịnh 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận 
ñủ hồ sơ hợp lệ; cần giảm thời gian giải quyết 03 ngày còn 12 ngày làm việc. 

- Trình tự xử lý công việc: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ghi chú: 
(1) Nhận hồ sơ. 
(2) Chuyển hồ sơ. 
(3) Kiểm tra hồ sơ, nếu không ñáp ứng yêu cầu chuyển trả 
lại cho bộ phận 1 cửa. Trường hợp ñáp ứng yêu cầu thực 
hiện bước tiếp theo. 
(4) Thẩm ñịnh hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết), soạn 
thảo Giấy phép và lãnh ñạo kiểm tra nội dung giấy phép. 
Trong quá trình thẩm ñịnh, kiểm tra thực tế nếu chưa ñủ ñiều 
kiện ñáp ứng quy ñịnh theo nội dung hồ sơ, yêu cầu tổ chức 
bổ sung ñiều kiện hoặc từ chối cấp phép bằng văn bản. 
(5) Trình lãnh ñạo Sở ký, chuyển ñến Phòng chức năng. 
(6) Chuyển ñến bộ phận 01 cửa. 
(7) Bộ phận 01 cửa trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
 

Tổ chức/cá 
nhân 

 

Bộ phận 1 cửa /VP Sở 
(1)+(2):0,5 ngày; 
(5)+(6): 01 ngày. (7)  

 

 (2)  
(3) 

(4)  

 (1)  

Lãnh ñạo Sở 
 

(5)  

(6)  

 

Phòng chức năng 
(3) ≤ 03 ngày  
(4) ≤ 7,5 ngày 
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Lý do: Thời gian quy ñịnh thủ tục hành chính dài, cắt giảm thời gian giải quyết 
TTHC ñối với tổ chức khi thực hiện TTHC này. 

2. Kiến nghị thực thi 

Nhằm ñáp ứng mức ñộ hài lòng của các cá nhân, tổ chức nên việc cắt giảm thời 
gian thực hiện cho TTHC là cần thiết, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Công 
Thương luôn ñảm bảo năng lực hoạt ñộng giải quyết và trả kết quả hồ sơ cho cá nhân, 
tổ chức ñúng thời gian cắt giảm theo từng loại thủ tục hành chính ñã ñược xác ñịnh 
ñơn giản hóa. 

Trên cơ sở ñó, kiến nghị Bộ Công Thương xem xét chỉ nên quy ñịnh khung thời 
gian (tối thiểu - tối ña) thực hiện cho từng loại thủ tục hành chính; căn cứ vào ñó, 
từng ñịa phương có trách nhiệm ấn ñịnh thời hạn giải quyết từng loại TTHC cụ thể ñể 
ñơn giản hóa việc cắt giảm thời gian ñến mức tối thiểu cần thiết. 

3. Lợi ích phương án ñơn giản hóa 

Giảm thời gian thực hiện TTHC ñể tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức. 

VIII. Thủ tục: Cấp sửa ñổi, bổ sung Giấy phép hoạt ñộng phân phối ñiện ñến 
cấp ñiện áp 35 kV tại ñịa phương (BCT-BDI-275209). 

1. Nội dung ñơn giản hóa 

- Thời gian giải quyết TTHC theo quy ñịnh 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận 
ñủ hồ sơ hợp lệ; cần giảm thời gian giải quyết 03 ngày còn 12 ngày làm việc. 

- Trình tự xử lý công việc: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ghi chú: 
(1) Nhận hồ sơ. 
(2) Chuyển hồ sơ. 
(3) Kiểm tra hồ sơ, nếu không ñáp ứng yêu cầu chuyển trả 
lại cho bộ phận 1 cửa. Trường hợp ñáp ứng yêu cầu thực 
hiện bước tiếp theo. 
(4) Thẩm ñịnh hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết), soạn 
thảo Giấy phép và lãnh ñạo kiểm tra nội dung giấy phép. 
Trong quá trình thẩm ñịnh, kiểm tra thực tế nếu chưa ñủ ñiều 
kiện ñáp ứng quy ñịnh theo nội dung hồ sơ, yêu cầu tổ chức 
bổ sung ñiều kiện hoặc từ chối cấp phép bằng văn bản. 
(5) Trình lãnh ñạo Sở ký, chuyển ñến Phòng chức năng. 
(6) Chuyển ñến bộ phận 01 cửa. 
(7) Bộ phận 01 cửa trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
 

Tổ chức/cá 
nhân 

 

Bộ phận 1 cửa /VP Sở 
(1)+(2):0,5 ngày; 
(5)+(6): 01 ngày. (7)  

 

 (2)  
(3) 

(4)  

 (1)  

Lãnh ñạo Sở 
 

(5)  

(6)  

 

Phòng chức năng 
(3) ≤ 03 ngày  
(4) ≤ 7,5 ngày 



CÔNG BÁO/Số 39+40/Ngày 19-7-2018 73

 

Lý do: Thời gian quy ñịnh thủ tục hành chính dài, cắt giảm thời gian giải quyết 
TTHC ñối với tổ chức khi thực hiện TTHC này. 

2. Kiến nghị thực thi 

Nhằm ñáp ứng mức ñộ hài lòng của các cá nhân, tổ chức nên việc cắt giảm thời 
gian thực hiện cho TTHC là cần thiết, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Công 
Thương luôn ñảm bảo năng lực hoạt ñộng giải quyết và trả kết quả hồ sơ cho cá nhân, 
tổ chức ñúng thời gian cắt giảm theo từng loại thủ tục hành chính ñã ñược xác ñịnh 
ñơn giản hóa. 

Trên cơ sở ñó, kiến nghị Bộ Công Thương xem xét chỉ nên quy ñịnh khung thời 
gian (tối thiểu - tối ña) thực hiện cho từng loại thủ tục hành chính; căn cứ vào ñó, 
từng ñịa phương có trách nhiệm ấn ñịnh thời hạn giải quyết từng loại TTHC cụ thể ñể 
ñơn giản hóa việc cắt giảm thời gian ñến mức tối thiểu cần thiết. 

3. Lợi ích phương án ñơn giản hóa 

Giảm thời gian thực hiện TTHC ñể tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức./. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


