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Kính gửi:   Cục Xúc  tiến thương mại - Bộ Công Thương. 

 

Thực hiện Quyết định số 396
A 

/QĐ-BCT ngày 10/02/2020 của Bộ Công 

Thương về việc phê duyệt danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Sở Công Thương Hà Tĩnh báo cáo  

kết quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xúc tiến thương mại 6 tháng đầu 

năm 2020 như sau: 

1. Về công tác cải cách thủ tục hành chính 

- Công tác cải cách thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa; thời gian, 

trình tự giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn tạo điều kiện thuận lợi cho 

các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến làm việc; 

- Quyết định công bố thủ tục hành chính được công khai minh bạch, trong 

đó lĩnh vực xúc tiến thương mại có 6 thủ tục hành chính được công bố công 

khai; 

- Các thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận, trả kết quả thông qua 

phần mềm dịch vụ công của tỉnh và thực hiện dịch vụ công mức độ 3. 

2. Về quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động khuyến mại: 

6 tháng đầu năm 2020, Sở Công Thương tiếp nhận 2.165 hồ sơ thông báo, 

đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại, trong đó có 2.155 hồ sơ thông báo 

khuyến mại, 11 hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại mang tính may rủi. 

                               (Phụ lục đính kèm) 

3. Về quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động Hội chợ, triển lãm thƣơng 

mại:  

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên trong 6 tháng đầu năm 2020 không 

có doanh nghiệp tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn. 

4. Thuận lợi, khó khăn, vƣớng mắc 

a) Thuận lợi:  

- Các quy định của pháp luật hiện hành về xúc tiến thương mại đã tương 

đối đầy đủ, tạo môi trường pháp lý rõ ràng, minh bạch góp phần thúc đẩy hoạt 
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động xúc tiến thương mại phát triển, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo 

hiệu quả công tác quản lý nhà nước. 

- Các doanh nghiệp tổ chức chương trình khuyến mại, hội chợ, triển lãm 

thương mại đã bám sát các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện; 

chất lượng hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ được các doanh nghiệp quan tâm qua đó 

đã quảng bá, giới thiệu và bán được nhiều sản phẩm đến người tiêu dùng, góp 

phần phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. 

b) Khó khăn, vướng mắc:  

- Thủ tục hành chính về thông báo thực hiện chương trình khuyến mại rất 

nhiều (qua mạng, qua chuyển phát nhanh và tổ chức/cá nhân nộp trực tiếp) dẫn 

đến việc kiểm soát nội dung của hồ sơ chưa được chặt chẽ. 

- Cổng Dịch vụ công Quốc gia đưa vào áp dụng tạo điều kiện thuận lợi 

trong việc hỗ trợ xử lý thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Tuy nhiên chưa 

thực sự ổn định, vẫn còn bị lỗi như hồ sơ đã tiếp nhận và trả kết quả cho doanh 

nghiệp nhưng doanh nghiệp báo chưa nhận được và ngược lại doanh nghiệp báo 

đã gửi hồ sơ nhưng trên hệ thống không thể hiện.  

Trên đây là báo cáo công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xúc tiến 

thương mại 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương Hà Tĩnh 

kính gửi Cục Xúc  tiến thương mại - Bộ Công Thương biết, tổng hợp./. 
 

 

Nơi nhận: 
-  Như trên; 

-  GĐ, PGĐ Sở; 

-  Lưu: VT, QLTM6. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

                             

 

 

 
Võ Tá Nghĩa 
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PHỤ LỤC  

 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QLNN VỀ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MẠI  

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

(Kèm theo Công văn số        /SCT-QLTM ngày    tháng 7 năm 2020) 

 

STT Nội dung báo cáo Số liệu 

1 
Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính (TTHC) về khuyến 

mại 
 

1.1 
Số hồ sơ TTHC về Thông báo thực hiện khuyến mại đã tiếp 

nhận và giải quyết 
2.155 

1.2 
Số hồ sơ TTHC đăng ký thực hiện khuyến mại đã tiếp nhận 

và giải quyết (Tổ số lượng CTKM đã xác nhận đăng ký) 
11 

 Số CTKM có tổng giá trị giải thưởng dưới 100 triệu đồng 7 

 
Số CTKM có tổng giá trị giải thưởng từ 100 triệu đồng đến 

dưới 500 triệu đồng 
4 

 
Số lượng CTKM có tổng giá trị giải thưởng từ 1 tỷ đồng trở 

lên 
- 

2 
Tổng CTKM (đã được Sở Công Thương xác nhận) có giải 

thưởng không có người trúng thưởng (tổn đọng giải thưởng) 
- 

 
Tổng số tiền thu nộp NSNN đối với giải thưởng không có 

người trúng thưởng 

- 

 

3 

Tổng số CTKM mà Sở Công Thương đã tổ chức theo dõi, 

giám sát (việc phát hành kèm bằng chứng xác minh trúng 

thưởng vào hàng hóa, việc tổ chức thi/mở thưởng/xác định 

trúng thưởng) 

11 

5 
Tổng số trường hợp, sự vụ vi phạm quy định của pháp luật 

về KM đã bị xử lý vi phạm hành chính 
- 

6 

Tổng số trường hợp, sự vụ khiếu nại/tố cáo/phản ánh, kiến 

nghị về hoạt động khuyến mại đã được Sở tiếp nhận, giải 

quyết 

- 

 

 


		nghiavt.sct@hatinh.gov.vn
	2020-07-22T14:25:56+0700


		2020-07-22T15:19:59+0700


		2020-07-22T15:20:11+0700


		socongthuong@hatinh.gov.vn
	2020-07-22T15:20:28+0700


		socongthuong@hatinh.gov.vn
	2020-07-22T15:20:40+0700




