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BÁO CÁO 

Thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Quy 

định về “một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ tục 

cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

  

 

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 826/SCT-QLCN ngày 28 tháng 5 năm 

2019 của Sở Tài Công Thương về việc đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy 

ban nhân dân Tỉnh ban hành Quy định về “một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ 

tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 26 tháng 12 năm 

2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật. Qua nghiên cứu nội dung dự thảo Quyết định, đối chiếu với các 

văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp báo cáo thẩm định như sau: 

1. Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự thảo văn bản phù hợp với 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ  về việc 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 

cho tổ chức, cá nhân; Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 

của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận 

điện năng; Thông tư  số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định 

của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

2. Về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo văn bản 

với hệ thống pháp luật. 

Qua đối chiếu nội dung của dự thảo Quyết định cơ bản phù hợp với Hiến 

pháp, luật, pháp lệnh, Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 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. 

Tuy nhiên, đề nghị sửa lại nội dung của Điều 2, dự thảo  Quy định, cụ thể 

như sau: 

“Điều 2. Những nguyên tắc chung 

1. Đảm bảo các nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa liên thông theo quy 

định tại Điều 4 của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 
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Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính. 

2. Cơ chế “một cửa liên thông” trong quá trình tiếp nhận, luân chuyển hồ 

sơ giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp theo nguyên tắc sau: 

a) Công ty Điện lực là đơn vị đầu mối trong quá trình tiếp nhận và giải 

quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân với ngành điện và cơ quan nhà nước, bao gồm: 

Thủ tục thỏa thuận đấu nối; thủ tục chấp thuận xây dựng công trình và cấp phép 

thi công; thủ tục điều chỉnh, bổ sung quy hoạch (đối với công suất trên 

2.000kVA); thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; nghiệm thu đóng điện, 

ký kết hợp đồng mua bán điện. 

b) Công ty Điện lực làm đầu mối tổ chức giao dịch với khách hàng 

theo “cơ chế một cửa”từ khi tiếp nhận yêu cầu mua điện của khách hàng đến khi 

ký hợp đồng mua bán điện và cấp điện cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng 

thực hiện các thủ tục đầu tư và xây dựng công trình cấp điện; chủ động luân 

chuyển hồ sơ của khách hàng đến cơ quan nhà nước, tiếp nhận hồ sơ xử lý từ cơ 

quan nhà nước để chuyển trả cho khách hàng, thông báo kết quả xử lý và phối 

hợp với khách hàng trong quá trình khảo sát, nghiệm thu tại hiện trường theo yêu 

cầu của cơ quan nhà nước. 

c) Các công việc liên quan đến trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan quản 

lý nhà nước về hướng dẫn thủ tục, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện 

tại một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Công ty Điện lực. Các cơ 

quan nhà nước chuyển kết quả xử lý, các vướng mắc (nếu có) về bộ phận một 

cửa của Công ty Điện lực để trả lời cho khách hàng. 

3. Toàn bộ thủ tục và quy trình thực hiện cấp điện qua lưới trung áp được 

công khai trên trang thông tin điện tử Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, 

Công ty Điện lực và Trung tâm chăm sóc khách hàng Tổng Công ty Điện lực 

miền Nam tại địa chỉ http://cskh.evnspc.vn để các cá nhân, tổ chức đề nghị cấp 

điện qua lưới trung áp thuận tiện trong giao dịch, theo dõi và được lưu trữ tại bộ 

phận một cửa của Công ty Điện lực để phục vụ kiểm tra, giám sát”. 

3. Về ngôn ngữ, và kỹ trình bày dự thảo văn bản 

Về thể thức và kỹ thuật trình bày dự thảo Quyết định, cơ bản phù hợp với 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật. Tuy nhiên, đề nghị Sở Công Thương nghiên cứu điều chính một số nội 

dung sau: 

- Phần căn cứ ban hành văn bản đề nghị thể bằng chữ in thường, kiểu chữ 

nghiêng, trình bày dưới phần tên của văn bản; sau mỗi căn cứ phải xuống dòng, 

cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 

2016 của Chính phủ. 

Tại Khoản 3, Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 

2016 của Chính phủ , quy định: “3. Căn cứ ban hành văn bản được thể hiện 

bằng chữ in thường, kiểu chữ nghiêng, cỡ chữ 14, trình bày dưới phần tên của 
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văn bản; sau mỗi căn cứ phải xuống dòng, cuối dòng có dấu chấm phẩy (;), dòng 

cuối cùng kết thúc bằng dấu chấm(.)”. 

- Đề nghị cơ cấu lại các Điều 4,7, 11 của dự thảo Quy định theo hướng 

Điều, Khoản, Điểm cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ. 

Tại khoản 2, Điều 62 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 

2016 của Chính phủ, quy định:  

“2. Mỗi điểm trong bố cục của văn bản chỉ được thể hiện một ý và 

phải được trình bày trong một câu hoàn chỉnh hoặc một đoạn, không sử dụng 

các ký hiệu khác để thể hiện các ý trong một điểm”. 

- Tại Khoản 1, Điều 12 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy 

định: “1. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc 

bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban 

hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ 

quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền...”. 

Do đó, đề nghị sửa Điều 2 của dự thảo Quyết định như sau: “Quyết định 

này có hiệu lực từ ngày….tháng….năm 2019 và thay thế Quyết định số 

31/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về 

việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thời gian tiếp cận điện năng trên địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp”, cho phù hợp với quy định tại Điều 12 Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật ngày 26 tháng 12 năm 2015. 

- Đề nghị bổ sung Ban Quản lý Khu kinh tế vào Điều 3, dự thảo Quyết 

định cho phù hợp với nội dung dự thảo văn bản. 

4. Về điều kiện trình dự thảo 

Nội dung dự thảo phù hợp với Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Thông tư số 

24/2016/TT-BCT và Thông tư  số 01/2018/TT-VPCP. Do đó, dự thảo đủ điều 

kiện trình Ủy ban nhân dân Tỉnh.  

Tuy nhiên, Sở Tư pháp đề nghị Sở Công Thương nghiên cứu, tiếp thu ý 

kiến thẩm định của Sở Tư pháp, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định trước khi trình 

Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành. 

Sở Tư pháp gửi Sở Công Thương tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- UBND Tỉnh (báo cáo);  PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Sở Công Thương (tổng hợp);  
- Giám đốc Sở;  
- Lưu: VT, XD&KTVB, D.  

  

  

 Phạm Văn Phong 
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