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V/v tài liệu hướng dẫn sử dụng, khai 

thác Hệ thống Cơ sở dữ liệu và Cổng 

tham vấn quy định kinh doanh  
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2021 

  

Kính gửi: 
 

 

-  Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ;  

- Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.  

Văn phòng Chính phủ đã xây dựng Hệ thống Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn 

quy định kinh doanh, tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn Tổ công tác thực hiện 

Nghị quyết số 68/NQ-CP của các bộ, cơ quan và các đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan 

(sau đây gọi tắt là Tổ công tác) sử dụng, khai thác Hệ thống này trong hai ngày 18 

và 19 tháng 11 năm 2021.  

Để báo cáo Thủ tướng Chính phủ chính thức đưa Cơ sở dữ liệu và Cổng tham 

vấn quy định kinh doanh vào vận hành theo yêu cầu tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02 

tháng 9 năm 2021, Văn phòng Chính phủ trân trong đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, 

Thủ trưởng Cơ quan ngang Bộ, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Tổ 

công tác của các bộ, cơ quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:  

1. Rà soát, cập nhật đầy đủ, chính xác các danh mục gồm: Danh mục lĩnh vực, 

ngành nghề kinh doanh; Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Danh mục sản 

phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan trên 

Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh (Chi tiết tại Phụ lục 2 của Tài liệu 

hướng dẫn); 

2. Rà soát, bổ sung đầy đủ các trường dữ liệu còn thiếu đối với quy định liên quan 

đến hoạt động kinh doanh đã được chuyển đổi từ phần mềm thống kê, rà soát sang Hệ 

thống Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh (Chi tiết tại Phụ lục 4 của 

Tài liệu hướng dẫn);  

3. Cập nhật đầy đủ, chính xác các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 

đang có hiệu lực thi hành (bao gồm cả các quy định đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bị bãi bỏ, hủy bỏ) trên Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh (theo Phụ 

lục 3 của Tài liệu hướng dẫn); khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt 

giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (đối với các bộ, 

cơ quan chưa trình) và thực thi theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền 

quyết định các phương án đã được phê duyệt theo yêu cầu tại Công văn số 

7417/VPCP-KSTT ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ; 
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4. Cập nhật đầy đủ, chính xác quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh dự 

kiến ban hành trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kết quả rà soát, phương án cắt 

giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và tổ chức tham vấn ý 

kiến các hiệp hội, doanh nghiệp và chuyên gia về các quy định dự kiến ban hành; 

phương án cắt giảm, đơn giản hóa và phản hồi vướng mắc, đề xuất của các hiệp hội, 

doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh (Chi tiết tại 

Phụ lục 5, 6, 7 của Tài liệu hướng dẫn); 

5. Căn cứ kết quả nhập liệu trên Hệ thống, cung cấp đầy đủ, chính xác số liệu 

về tình hình, kết quả cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh 

doanh thông qua các Biểu mẫu Báo cáo thống kê (như: Báo cáo tổng hợp số liệu 

thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định kinh doanh hiện hành; Báo cáo tổng hợp số 

liệu cắt giảm số quy định và chi phí tuân thủ quy định kinh doanh hiện hành; Báo 

cáo tổng hợp kết quả rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định 

kinh doanh; Báo cáo tổng hợp số văn bản hiện hành có quy định kinh doanh; Báo 

cáo tổng hợp số dự thảo văn bản có quy định kinh doanh; Báo cáo tổng hợp kết quả 

thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh…) (Chi tiết tại Phụ 

lục 8 của Tài liệu hướng dẫn).  

Văn phòng Chính phủ gửi kèm theo văn bản này Tài liệu hướng dẫn sử dụng, 

khai thác Hệ thống Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh; đăng tải 

tài liệu trên Hệ thống (tại địa chỉ https://quydinhkinhdoanh.gov.vn và 

https://thamvanquydinh.gov.vn) và trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Cục 

Kiểm soát thủ tục hành chính (tại địa chỉ http://thutuchanhchinh.vn).  

Trân trọng cảm ơn các đồng chí./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTgCP, các PTTgCP (để b/c); 

- VPCP: BTCN, các PCN, 

  các Vụ, Cục: TCCV, TH, KTTH, PL, KGVX,  

  NN, CN, ĐMDN, TTTH, Cổng TTĐTCP; 

- Lưu: VT, KSTT (03).TT 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

 

 

 

Trần Văn Sơn 
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