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I. MỞ ĐẦU 

1. Mục đích tài liệu 

Tài liệu này nhằm mục đích hướng dẫn chuyên viên ở Bộ, Cơ quan tra cứu, theo dõi dữ 

liệu đã cập nhật trên Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn Quy định kinh doanh theo Nghị 

quyết 68/NQ-CP ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến 

hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025. 

2. Phạm vi 

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

liên quan đến hoạt động kinh doanh. 

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

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

1. Báo cáo tổng hợp 

Hệ thống cung cấp 06 biểu mẫu báo cáo thống kê cho phép chuyên viên thực hiện tìm kiếm, 

theo dõi các dữ liệu đã cập nhật, rà soát quy định hiện hành, quy định dự kiến ban hành, kết 

quả tham vấn quy định kinh doanh. 

1.1. Báo cáo tổng hợp số liệu thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định hiện hành 

(1) Xem kết quả thống kê 

Báo cáo thể hiện số liệu tổng hợp thống kê chi phí tuân thủ quy định kinh doanh theo 

Bộ theo thời gian. 

Đối với cấp Bộ, thực hiện xem, xuất dữ liệu thống kê theo Bộ quản lý. 

Đối với cấp VPCP thực hiện xem, xuất dữ liệu ở tất cả các Bộ. 

Bước 1: Truy cập menu chức năng Báo cáo thống kê > Báo cáo thống kê số quy định 

hiện hành, chi phí tuân thủ theo bộ 
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Bước 2: Chọn điều kiện tìm kiếm 

 Bộ: mặc định hiển thị tên cơ quan Bộ của tài khoản đăng nhập đối với chuyên viên cấp 

Bộ. 

 Từ ngày: Chọn ngày từ bảng lịch. 

 Đến ngày: Chọn ngày từ bảng lịch. 

Bước 3: Ấn nút Tìm kiếm, hệ thống hiển thị dữ liệu theo điều kiện tìm kiếm theo ngày. 

(2) Xuất dữ liệu thống kê ra file excel 

Người dùng click nút   để tải file dữ liệu về máy tính. 

1.2. Báo cáo tổng hợp số liệu thống kê, tính chi phí tuân thủ theo ngành, nghề kinh 

doanh 

(1) Xem kết quả thống kê 

Báo cáo thể hiện số liệu tổng hợp thống kê chi phí tuân thủ quy định kinh doanh theo 

ngành, nghề kinh doanh hoặc theo thời gian. 

Đối với cấp Bộ, thực hiện xem, xuất dữ liệu thống kê theo ngành thuộc quản lý. 

Đối với cấp VPCP thực hiện xem, xuất dữ liệu ở tất cả các ngành, nghề kinh doanh. 

Bước 1: Truy cập menu chức năng Báo cáo thống kê > Báo cáo thống kê số quy định 

hiện hành, chi phí tuân thủ theo ngành nghề kinh doanh 
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Bước 2: Chọn điều kiện tìm kiếm 

 Bộ: mặc định hiển thị tên cơ quan Bộ của tài khoản đăng nhập đối với chuyên viên cấp 

Bộ. 

 Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh: hiển thị các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh thuộc 

quản lý của Bộ đã chọn. mặc định các lĩnh vực thuộc bộ quản lý của tài khoản đăng 

nhập. 

 Từ ngày: Chọn ngày từ bảng lịch. 

 Đến ngày: Chọn ngày từ bảng lịch. 

Bước 3: Ấn nút Tìm kiếm, hệ thống hiển thị dữ liệu theo điều kiện tìm kiếm theo ngày. 

(2) Xuất dữ liệu thống kê ra file excel 

Người dùng click nút   để tải file dữ liệu về máy tính. 

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

(1) Xem kết quả thống kê 

Báo cáo thể hiện số văn bản, số quy định kinh doanh theo từng loại VBQPPL của từng 

Bộ theo thời gian. 

Đối với cấp Bộ, thực hiện xem, xuất dữ liệu thống kê theo Bộ quản lý. 

Đối với cấp VPCP thực hiện xem, xuất dữ liệu ở tất cả các Bộ. 

Bước 1: Truy cập menu chức năng Báo cáo thống kê > Báo cáo thống kê số Văn bản 

hiện hành có quy định kinh doanh. 
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Bước 2: Chọn điều kiện tìm kiếm 

 Bộ: mặc định hiển thị tên cơ quan Bộ của tài khoản đăng nhập đối với chuyên viên cấp 

Bộ. 

 Từ ngày: Chọn ngày từ bảng lịch. 

 Đến ngày: chọn ngày từ bảng lịch. 

Bước 3: Ấn nút Tìm kiếm, hệ thống hiển thị dữ liệu theo điều kiện tìm kiếm theo ngày. 

(2) Xuất dữ liệu thống kê ra file excel 

Người dùng click nút   để tải file dữ liệu về máy tính. 

1.4. Báo cáo tổng hợp số dự thảo văn bản có quy định kinh doanh 

(1) Xem kết quả thống kê 

Báo cáo thể hiện số văn bản, quy định dự kiến ban hành (thêm mới, sửa đổi, bãi bỏ) 

nằm trong các văn bản dự thảo ban hành theo từng Bộ, cơ quan. 

Đối với cấp Bộ, thực hiện xem, xuất dữ liệu thống kê theo Bộ quản lý. 

Đối với cấp VPCP thực hiện xem, xuất dữ liệu ở tất cả các Bộ. 

Bước 1: Truy cập menu chức năng Báo cáo thống kê > Báo cáo tổng hợp số dự thảo 

văn bản có quy định kinh doanh 
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Bước 2: Chọn điều kiện tìm kiếm 

 Bộ: mặc định hiển thị tên cơ quan Bộ của tài khoản đăng nhập đối với chuyên viên cấp 

Bộ. 

 Từ ngày: Chọn ngày từ bảng lịch. 

 Đến ngày: Chọn ngày từ bảng lịch. 

Bước 3: Ấn nút Tìm kiếm, hệ thống hiển thị dữ liệu theo điều kiện tìm kiếm theo ngày. 

(2) Xuất dữ liệu thống kê ra file excel 

Người dùng click nút   để tải file dữ liệu về máy tính. 

1.5. Báo cáo tổng hợp số liệu cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, CPTT 

theo Bộ, cơ quan 

(1) Xem kết quả thống kê 

Báo cáo thể hiện số liệu cắt giảm, đơn giản hóa các quy định kinh doanh theo Bộ. 

Đối với cấp Bộ, thực hiện xem, xuất dữ liệu thống kê theo Bộ quản lý. 

Đối với cấp VPCP thực hiện xem, xuất dữ liệu ở tất cả các Bộ. 

Bước 1: Truy cập menu chức năng Báo cáo thống kê > 1.5. Báo cáo tổng hợp số 

liệu cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, CPTT theo Bộ, cơ quan 
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Bước 2: Chọn điều kiện tìm kiếm 

 Bộ: mặc định hiển thị tên cơ quan Bộ của tài khoản đăng nhập đối với chuyên viên cấp 

Bộ. 

 Từ ngày: Chọn ngày từ bảng lịch. 

 Đến ngày: chọn ngày từ bảng lịch. 

Bước 3: Ấn nút Tìm kiếm, hệ thống hiển thị dữ liệu theo điều kiện tìm kiếm theo ngày. 

(2) Xuất dữ liệu thống kê ra file excel 

Người dùng click nút   để tải file dữ liệu về máy tính. 

2. Báo cáo Kết quả rà soát xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa trước khi được 

phê duyệt 

(1) Xem kết quả thống kê 

Báo cáo thể hiện số liệu Kết quả rà soát xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa 

trước khi được phê duyệt theo từng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của từng Bộ theo 

thời gian. 

Đối với cấp Bộ, thực hiện xem, xuất dữ liệu thống kê theo ngành thuộc quản lý. 

Đối với cấp VPCP thực hiện xem, xuất dữ liệu ở tất cả các ngành, nghề kinh doanh. 

Bước 1: Truy cập menu chức năng Báo cáo thống kê > Báo cáo Kết quả rà soát xây 

dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa trước khi được phê duyệt 
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Bước 2: Chọn điều kiện tìm kiếm 

 Bộ: mặc định hiển thị tên cơ quan Bộ của tài khoản đăng nhập đối với chuyên viên cấp 

Bộ. 

 Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh: hiển thị các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh thuộc 

quản lý của Bộ đã chọn. mặc định các lĩnh vực thuộc bộ quản lý của tài khoản đăng 

nhập. 

 Từ ngày: Chọn ngày từ bảng lịch. 

 Đến ngày: chọn ngày từ bảng lịch. 

Bước 3: Ấn nút Tìm kiếm, hệ thống hiển thị dữ liệu theo điều kiện tìm kiếm theo ngày. 

(2) Xuất dữ liệu thống kê ra file excel 

Người dùng click nút   để tải file dữ liệu về máy tính. 
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