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I. MỞ ĐẦU 

1. Mục đích tài liệu 

Tài liệu này nhằm mục đích hướng dẫn chuyên viên của các bộ, cơ quan rà soát dữ liệu 

đồng bộ từ phần mềm thống kê, rà soát sang CSDL và Cổng tham vấn QĐKD. 

2. Phạm vi 

 Các bộ, đơn vị trực thuộc bộ thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định 

liên quan đến HĐKD. 

 Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

1. Rà soát dữ liệu 03 nhóm quy định hiện hành 

Chuyên viên thực hiện kiểm tra, đối chiếu dữ liệu đã nhập ở phần mềm Thống kê, rà soát 

các quy định hiện hành với dữ liệu đang có trên phần mềm CSDL và Cổng Tham vấn quy 

định kinh doanh theo từng nhóm quy định TTHC, CĐBC và YCĐK.  

1.1. Thủ tục hành chính 

a. Các trường thông tin mới 

 Trình tự thực hiện 

 Cách thức nộp hồ sơ 

 Thành phần hồ sơ 

 Cơ quan thực hiện 

 Đối tượng thực hiện 

 Yêu cầu điều kiện 

 Sự kiện vòng đời 

 

Trong đó, các trường thông tin Trình tự thực hiện; Cách thức thực hiện; Thành phần hồ sơ; 

Cơ quan thực hiện; Đối tượng thực hiện; Yêu cầu điều kiện được đồng bộ từ CSDL quốc 

gia về TTHC khi người dùng cập nhật tên hoặc mã TTHC. 

b. Các trường thông tin cần kiểm tra, nhập bổ sung 

 Căn cứ pháp lý: cơ quan ban hành, loại văn bản, điều khoản điểm, đường dẫn. 

  Phương pháp tính phí, lệ phí: trường hợp tính, đơn vị tính, khung mức phí lệ phí, loại 

tiền; phí lệ phí trung bình. 

 Tổng số lượt giải quyết TTHC. 

c. Các bước thực hiện 

Chọn menu Cập nhật quy định > Thủ tục hành chính 
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Hệ thống hiển thị danh sách và số lượng các TTHC đã cập nhật theo thứ tự thời gian cập 

nhật mới nhất.  

Chuyên viên có thể tìm kiếm nhanh theo mã, tên hoặc theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh 

để kiểm tra 

(1) Tìm kiếm TTHC 

Chuyên viên có thể tìm kiếm nhanh theo mã/tên TTHC hoặc tìm kiếm TTHC theo lĩnh vực, 

ngành nghề kinh doanh, theo trạng thái phê duyệt và click nút Tìm kiếm để xem kết quả. 

 

 

(2) Kiểm tra, cập nhật dữ liệu chuyển đổi quy định TTHC 

 Click icon ở dòng TTHC cần kiểm tra dữ liệu 

 

Hệ thống hiển thị giao diện nội dung chi tiết biểu mẫu TTHC. 
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Các trường thông tin cần kiểm tra 

 Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh 

 

 Căn cứ pháp lý 

 
 

Nhập bổ sung các trường dữ liệu thiếu do nhập thiếu trên Hệ thống cũ hoặc do Hệ thống 

CSDL văn bản quy phạm PL của Bộ Tư pháp chưa cập nhật đầy đủ (Hệ thống đã đồng bộ 

tối đa dữ liệu bên Hệ thống CSDL VBQPPL của Bộ tư pháp về). 

 

 Phí, lệ phí 

 
 

Nhập bổ sung các trường thông tin trong phương pháp tính phí, lệ phí: trường hợp tính phí, 

lệ phí; đơn vị tính; khung mức phí, lệ phí; loại tiền (nếu có). Trường hợp, việc quy định về 

phí, lệ phí giao cho địa phương thì nhập quy định ủy quyền và căn cứ pháp lý quy định ủy 

quyền. 

Nhập lại phí, lệ phí trung bình. Trường hợp, ủy quyền cho địa phương quy định,  chuyên 

viên nhập phí, lệ phí trung bình dựa trên khảo sát từ địa phương. Trường hơp không quy 

định, nhập Phí, lệ phí trung bình bằng 0. 
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Nhập bổ sung điều, khoản, điểm quy định phí, lệ phí ở Căn cứ pháp lý. 

 

 Tổng số lượt TTHC đã được giải quyết trong năm trước liền kề * 

  
Nếu không có phát sinh hồ sơ trong năm trước liền kề nhập tổng số lượt TTHC là 1 

 

 Chi phí tuân thủ 

 

 Chi phí tuân thủ TTHC cho một lần/lượt thực hiện TTHC: Tính theo công thức 

Tổng thời gian thực hiện TTHC x 29,628 VNĐ + Chi phí tư vấn, dịch vụ + Phí, lệ phí trung 

bình 

 Tổng chi phí tuân thủ: Hệ thống tự động tính Tổng CPTT theo công thức = Chi phí 

tuân thủ TTHC cho một lần/lượt thực hiện TTHC * Tổng số lượt giải quyết TTHC trong 

năm trước liền kề 

 Gắn với sự kiện nào trong vòng đời doanh nghiệp 

 
Nhập bổ sung bằng cách tích chọn sự kiện (có thể tích chọn nhiều sự kiện nếu quy định liên 

quan nhiều sự kiện). 
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1.2. Yêu cầu, điều kiện 

a. Các trường thông tin mới 

 Quy định khác 

 Tổng số đối tượng tuân thủ YCĐK 

 YCĐK này gắn với sự kiện nào trong vòng đời doanh nghiệp? 

b. Các trường thông tin cần kiểm tra, nhập bổ sung 

 Căn cứ pháp lý: (nhập tương tự như của nhóm quy định thủ tục hành chính) 

 Quy định về kích thước, diện tích, thể tích/khối tích 

 Quy định về yêu cầu thiết kế, kỹ thuật cần tuân thủ 

  Hồ sơ tài liệu cần xuất trình khi cấp phép hoặc thanh, kiểm tra thực tế 

 Tổng chi phí tuân thủ  

c. Các bước thực hiện 

Chọn menu Cập nhật quy định > Yêu cầu, điều kiện 

Hệ thống hiển thị danh sách và số lượng các YCĐK đã cập nhật theo thứ tự thời gian cập 

nhật mới nhất.  

Chuyên viên có thể tìm kiếm nhanh theo mã, tên hoặc theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh 

để kiểm tra. 

(1) Tìm kiếm YCĐK 

Chuyên viên có thể tìm kiếm nhanh theo tên/mã YCĐK hoặc chọn theo lĩnh vực, ngành 

nghề kinh doanh, theo loại YCĐK và click nút Tìm kiếm để xem kết quả. 

Tìm kiếm theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh cụ thể 

 

Tìm kiếm theo loại YCĐK 
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Hệ thống sẽ trả về số lượng và danh sách các YCĐK theo điều kiện tìm kiếm ở trên. 

(2) Kiểm tra, cập nhật dữ liệu chuyển đổi quy định YCĐK tài chính 

 Click icon ở dòng YCĐK tài chính cần kiểm tra dữ liệu 

Hệ thống hiển thị giao diện nội dung chi tiết biểu mẫu YCĐK. 

Các trường thông tin cần kiểm tra 

 Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh 

 
 

 2. Có quy định số tiền cụ thể không? 

 
- Nhập bổ sung những trường dữ liệu còn thiếu. 

 Quy định khác 
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Nhập mới nếu có quy định khác 

 Tổng số đối tượng phải tuân thủ YCĐK * 

  

 Chi phí tuân thủ 

 
 

Tổng CPTT: Hệ thống tự động tính Tổng CPTT theo công thức =  (Thời gian chuẩn bị hồ 

sơ tài liệu * Mức lương (29.628 VNĐ) + Chi phí tư vấn, dịch vụ ) x Tổng số đối tượng tuân 

thủ yêu cầu điều kiện 

 Gắn với sự kiện nào trong vòng đời doanh nghiệp 

 
Nhập bổ sung bằng cách tích chọn sự kiện. 

(3) Kiểm tra, cập nhật dữ liệu chuyển đổi quy định YCĐK Bất động sản 

Click icon ở dòng YCĐK bất động sản cần kiểm tra 

Hệ thống hiển thị giao diện nội dung chi tiết biểu mẫu YCĐK. 

Các trường thông tin cần kiểm tra 

  Loại lĩnh vực, ngành nghề 
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 Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh 

 

1. Tên YCĐK:  

 

 Người dùng nhập tóm tắt ngắn gọn nội dung YCĐK và mục đích quy định YCĐK, ví 

dụ cơ sở sản xuất thuốc/cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô… 

2. Quy định về diện tích, thể tích/ khối tích* 

 

Nhập bổ sung những trường dữ liệu còn thiếu. 

3. Quy định về yêu cầu thiết kế, kỹ thuật cần tuân thủ 

 

Nhập bổ sung các trường thông tin:  Nội dung quy định thiết kế, kỹ thuật, Tên Tiêu 

chuẩn/Quy chuẩn 

Nhập bổ sung Điều, Khoản, Điểm ở căn cứ pháp lý 
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4. Quy định khác 

 

 Không quy định: tích chọn nếu không quy định  

 Có quy định: tích chọn nếu có quy định khác. Người dùng phải nhập nội dung trích dẫn 

quy định 

 Căn cứ pháp lý: Nhập bổ sung nếu thiếu trường thông tin 

5. Hồ sơ, tài liệu yêu cầu xuất trình khi cấp phép hoặc thanh, kiểm tra thực tế* 

 

 

 Không yêu cầu 

 Có yêu cầu 

 Người dùng chọn lựa chọn: Kết quả của TTHC (1) hoặc Không phải kết quả của TTHC 

 Nếu chọn (1) hiển thị giao diện như hình dưới.  

Trong trường hợp này người dùng nhập mã hoặc tên TTHC vào ô TTHC và chọn 1 trong 

các kết quả tìm kiếm hệ thống trả về. 
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Nếu Không tìm thấy dữ liệu > click nút  để chuyển sang form nhập thêm 

mới TTHC đối với thủ tục thuộc phạm vi quản lý của Bộ hoặc yêu cầu Bộ chủ quản cập 

nhật nếu TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ khác. 

 Nếu chọn (2) hiển thị giao diện.  

 
Click nút Thêm mới để thêm dòng nhập tài liệu 

Click nút Xóa để xóa tài liệu. 

Tích chọn “Có” hoặc “Không” đối với câu hỏi “Tài liệu có được mẫu, biểu hoặc hướng dẫn 

chi tiết về các nội dung cần thiết không?” 

 Căn cứ pháp lý: Ấn nút Thêm mới để thêm Căn cứ pháp lý theo các thông tin sau: 

 Cơ quan ban hành: hiển thị tương ứng với số ký hiệu đã chọn 

 Loại văn bản: hiển thị tương ứng với số ký hiệu đã chọn. 

 Số ký hiệu: Chọn số ký hiệu tương ứng. Có thể nhập từ khóa tìm kiếm 

 Trích yếu: hiển thị tương ứng với số ký hiệu đã chọn. 

 Ngày ban hành: hiển thị tương ứng với số ký hiệu đã chọn. 

 Ngày hiệu lực: hiển thị tương ứng với số ký hiệu đã chọn. 

 Tại Điều, Khoản, Điểm: người dùng cập nhật thông tin căn cứ pháp lý tại 

điều, khoản, điểm nào. 

 Đường dẫn VBQPPL: hiển thị tương ứng với số ký hiệu đã chọn. 

 Click nút  để xóa căn cứ pháp lý đã thêm. 
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6. Tổng số đối tượng tuân thủ YCĐK* 

 

Tổng số đối tượng áp dụng cả nước: Nhập số nguyên dương.  

Trường hợp không phát sinh đối tượng thì nhập là 1. 

7. Chi phí tuân thủ 

 

 Thời gian chuẩn bị hồ sơ, tài liệu yêu cầu xuất trình khi cấp phép hoặc thanh, kiểm tra 

thực tế: nhập số giờ làm việc là thời gian chuẩn bị hồ sơ, tài liệu. 

 Ước tính chi phí tư vấn, dịch vụ thực hiện TTHC với cơ quan nhà nước: nhập số tiền 

ước tính chi phí tư vấn, dịch vụ. 

 Ước tính chi phí đầu tư tối thiểu để đáp ứng yêu cầu theo quy định pháp luật: nhập số 

tiền ước tính chi phí đầu tư tối thiểu. 

 Tổng chi phí tuân thủ: phần mềm tự động tính theo công thức sau:  

(Thời gian chuẩn bị hồ sơ [A] * Mức thu nhập (29628) + Chi phí tư vấn [B]) * Tổng số đối 

tượng tuân thủ yêu cầu điều kiện [C]. 

8. Sự kiện trong vòng đời doanh nghiệp 

Người dùng tích chọn 1 hoặc nhiều sự kiện gắn với yêu cầu điều kiện trong vòng đời của 

doanh nghiệp. 
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1.3. Chế độ báo cáo 

a. Các trường thông tin mới 

 CĐBC này gắn với sự kiện nào trong vòng đời doanh nghiệp? * 

b. Các trường thông tin cần kiểm tra, nhập bổ sung 

 Căn cứ pháp lý: Những trường dữ liệu còn thiếu cần bổ sung tương tự như nhóm TTHC 

  Mẫu đề cương, biểu mẫu số liệu báo cáo 

c. Các bước thực hiện 

Chọn menu Cập nhật quy định > Chế độ báo cáo 

Hệ thống hiển thị danh sách và số lượng các CĐBC đã cập nhật theo thứ tự thời gian cập 

nhật mới nhất.  

Chuyên viên có thể tìm kiếm nhanh theo mã, tên hoặc theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh 

để kiểm tra. 

(1) Tìm kiếm CĐBC 

Chuyên viên có thể tìm kiếm nhanh theo mã hoặc tên CĐBC hoặc chọn theo lĩnh vực, ngành 

nghề kinh doanh, theo trạng thái phê duyệt và click nút Tìm kiếm để xem kết quả. 

Hệ thống sẽ trả về số lượng và danh sách các CĐBC theo điều kiện tìm kiếm ở trên. 

 

(2) Kiểm tra, cập nhật dữ liệu chuyển đổi quy định CĐBC 

 Click icon ở dòng CĐBC cần kiểm tra dữ liệu 



 

Trang | 13 

 

 

Hệ thống hiển thị giao diện nội dung chi tiết biểu mẫu CĐBC. 

Các trường thông tin cần kiểm tra 

 Loại lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh 

 

 

 

 

Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh 
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Thông tin chung 

 

Tên CĐBC 

 Nhập tên CĐBC. 

Bộ chủ quản 

 Chọn trong danh sách hiển thị sẵn. 

Cơ quan nhận báo cáo 

 Liệt kê danh sách các cơ quan nhận báo cáo. 

1. Tần suất thực hiện, thời gian chốt số liệu báo cáo và thời hạn báo cáo 

 

Tần suất 

Số báo cáo 

thực hiện 

trong 1 năm 

Có quy định về 

thời gian chốt số 

liệu 

Có quy định về 

thời hạn gửi báo 

cáo 

Tháng 12 Không   Không 
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Có, nhập nội dung Có, nhập nội dung 

 Quý 4 Không   

Có, nhập nội dung 

Không   

Có, nhập nội dung 

 6 tháng 2 Không   

Có, nhập nội dung 

Không   

Có, nhập nội dung 

 Năm 1 Không   

Có, nhập nội dung 

Không   

Có, nhập nội dung 

 Khác, nhập 

nội dung 

Mặc định là 1 Không   

Có, nhập nội dung 

Không   

Có, nhập nội dung 

2. Nội dung yêu cầu báo cáo 

 

Tích chọn đáp án: 

 Không quy định 

 Có, trích dẫn quy định: nhập nội dung 

3. Mẫu đề cương, biểu mẫu số liệu báo cáo 

 

Tích chọn đáp án: 

 Không quy định 

 Có quy định: chọn file biểu mẫu đính kèm. 

4. Phương thức gửi báo cáo* 

 

Tích chọn 1 hoặc nhiều đáp án: 

 Gửi trực tiếp 
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 Gửi qua dịch vụ bưu chính 

 Gửi qua Fax 

 Gửi qua hệ thống thư điện tử 

 Gửi qua hệ thống phần mềm thông tin báo cáo chuyên dụng 

 Cách khác: nhập nội dung 

5. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo* 

 

Tích chọn 1 đáp án: 

 Không quy định 

 Có quy định: nhập nội dung quy trình thực hiện chế độ báo cáo 

6. Căn cứ pháp lý 

- Nhập các thông tin còn thiếu 

7. Tổng số đối tượng phải tuân thủ chế độ báo cáo trong năm 

 

Nhập số lượng tổng các đối tượng áp dụng (cả nước). 

Trong trường hợp không phát sinh đối tượng nhập số 1. 

8. Chi phí tuân thủ 

 

 Thời gian chuẩn bị báo cáo: nhập số giờ làm việc. 

 Thời gian gửi/ nộp báo cáo: nhập số giờ làm việc (không tính thời gian đi lại). 

 Chi phí tư vấn, dịch vụ: nhập số tiền VNĐ. 

 CPTT của một CĐBC: tính theo công thức:  Tổng số lần thực hiện báo cáo * (Thời 
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gian chuẩn bị báo cáo + Thời gian nộp hoặc gửi báo cáo) * Mức lương cơ sở (=29628) 

+ Chi phí tư vấn dịch vụ  

Tổng CPTT: Tính theo công thức: CPTT của một CĐBC * Tổng số đối tượng phải tuân 

thủ CĐBC trong năm trước liền kề. 

(9). Sự kiện trong vòng đời doanh nghiệp 

 

Người dùng tích chọn ít nhất 1 sự kiện trong vòng đời doanh nghiệp. 

2. Rà soát dữ liệu danh mục 

2.1. Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh 

Chuyên viên thực hiện kiểm tra, đối chiếu danh mục dữ liệu lĩnh vực, ngành nghề kinh 

doanh của Bộ ở phần mềm Thống kê, rà soát các quy định Hiện hành với dữ liệu đang có 

trên phần mềm CSDL và Cổng Tham vấn QĐKD.  

Các bước thực hiện 

Bước 1: Chọn quản trị danh mục > Chọn lĩnh vực, ngành nghề 

 

Bước 2: Chọn lĩnh vực của Bộ. Click  để xem danh sách lĩnh vực, ngành nghề kinh 
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doanh thuộc quản lý của Bộ 

Ví dụ Bộ Y tế chọn Lĩnh vực Y tế 

 

Bước 3: Xem danh sách, lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh theo từng cấp. Click icon  để 

xem các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh cấp nhỏ hơn. 

Bước 4: Cập nhật, sửa đổi lĩnh vực nếu bằng cách click . Chi tiết trong tài liệu hướng 

dẫn  

Bước 5: Xóa lĩnh vực, ngành nghề bằng cách click  

Bước 6: Thêm mới lĩnh vực, ngành nghề bằng cách click . Chi tiết được mô 

tả cụ thể trong tài liệu hướng dẫn sử dụng. 

2.2. Tiêu chuẩn, quy chuẩn 

Chuyên viên thực hiện kiểm tra, đối chiếu danh mục dữ liệu tiêu chuẩn, quy chuẩn thuộc 

Bộ quản lý.  

Các bước thực hiện 

Bước 1: Chọn quản trị danh mục > Chọn Tiêu chuẩn quy chuẩn 
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Bước 2: Tìm kiếm tiêu chuẩn, quy chuẩn theo tên hoặc số hiệu 

Bước 3: Xem danh sách TCQC thuộc Bộ quản lý 

Bước 4: Cập nhật, sửa đổi TCQC nếu bằng cách click . Chi tiết trong tài liệu hướng dẫn  

Bước 5: Xóa TCQC bằng cách click  

Bước 6: Thêm mới tiêu chuẩn, quy chuẩn bằng cách click . Chi tiết được mô 

tả cụ thể trong tài liệu hướng dẫn sử dụng. 

2.3. Sản phẩm, hàng hóa 

Chuyên viên thực hiện kiểm tra, đối chiếu danh mục dữ liệu SPHH của Bộ quản lý.  

Các bước thực hiện 

Bước 1: Chọn quản trị danh mục > Chọn sản phẩm, hàng hóa 
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Bước 2: Xem danh sách các SPHH 6 số, 8 số của mã HS 4 số. Click  để xem danh 

sách SPHH kinh doanh thuộc quản lý của Bộ 

 

Xem danh sách SPHH kinh doanh theo từng cấp. Click icon  để xem các SPHH kinh 

doanh cấp nhỏ hơn. 

Bước 3: Cập nhật, sửa đổi SPHH bằng cách click . Chi tiết trong tài liệu hướng dẫn  

Bước 6: Thêm mới SPHH bằng cách click . Chi tiết được mô tả cụ thể trong 

tài liệu hướng dẫn sử dụng. 
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