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I. TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ CỔNG THAM VẤN QUY 

ĐỊNH KINH ĐOANH 

1. Giới thiệu về Hệ thống CSDL và Cổng tham vấn QĐKD 

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020, Nghị quyết 

số 75/NQ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-TTg 

ngày 02 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã 

xây dựng Hệ thống CSDL và Cổng tham vấn QĐKD (được phát triển từ phần 

mềm thống kê, rà soát, tại địa chỉ https://nq68.baocaochinhphu.gov.vn).  

Hệ thống gồm hai hợp phần: 

- CSDL QĐKD (https://quydinhkinhdoanh.gov.vn) là tập hợp các thông tin, 

dữ liệu về QĐKD hiện hành, QĐKD dự kiến ban hành trong các dự thảo 

VBQPPL, QĐKD hết hiệu lực, quy định cấm trong HĐKD và quy định khác liên 

quan đến HĐKD gồm: TTHC; CĐBC; YCĐK; TCQC kỹ thuật; KTCN đối với 

hàng hóa XNK và hàng hóa sản xuất, lưu thông trong nước và các quy định cấm; 

các VBQPPL, văn bản hành chính có quy định liên quan đến HĐKD do cơ quan 

nhà nước ban hành hoặc cơ quan, tổ chức được ủy quyền ban hành; phương án cắt 

giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến HĐKD do các bộ, cơ quan cập nhật.   

- Cổng tham vấn QĐKD (https://thamvanquydinh.gov.vn) là cổng tập trung 

các thông tin, dữ liệu về QĐKD, qua đó, các bộ, cơ quan có thể tham vấn ý kiến 

các hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia về phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy 

định liên quan đến HĐKD đang có hiệu lực thi hành và QĐKD dự kiến ban hành 

trong dự thảo VBQPPL và phản hồi những vướng mắc, đề xuất của các hiệp hội, 

doanh nghiệp, người dân; hiệp hội, doanh nghiệp, người dân có thể tra cứu, tìm 

kiếm các QĐKD theo các tiêu chí linh hoạt; gửi ý kiến góp ý đối với phương án 

cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến HĐKD và QĐKD dự kiến ban hành 

trong dự thảo VBQPPL; gửi vướng mắc, đề xuất về QĐKD cho các cơ quan quản 

lý nhà nước. 

1.1. Một số chức năng mới của Hệ thống  

Để hỗ trợ người dùng tốt hơn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 68/NQ-CP và đáp ứng yêu cầu quản lý của các cấp lãnh đạo, Hệ thống CSDL 

và Cổng tham vấn QĐKD đã khắc phục những hạn chế, tồn tại của phần mềm 

thống kê, rà soát trước đây. Hệ thống đã chỉnh sửa và bổ sung mới một số chức 

năng như: chỉnh sửa chức năng phân quyền tài khoản để đáp ứng yêu cầu nghiệp 

vụ của các bộ, cơ quan; chuẩn hóa quy trình cập nhật, rà soát QĐKD, lấy quy định 

làm gốc; phân cấp quản lý danh mục cho các bộ cơ quan (LVNN, TCQC, SPHH); 

hoàn thiện các biểu mẫu cập nhật quy định, nhóm quy định; thay đổi giao diện đáp 

ứng yêu cầu nhập liệu của các bộ, cơ quan và nâng cao hiệu năng của hệ thống; bổ 

sung nhóm quy định cấm và phân loại LVNN kinh doanh; đưa vào quản lý các 

https://quydinhkinhdoanh.gov.vn/
https://thamvanquydinh.gov.vn/
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phiên bản theo lịch sử cập nhật và quản lý QĐKD theo thời gian thực (không theo 

kỳ BC); quản lý ý kiến đánh giá, rà soát độc lập của VPCP; quản lý phương án cắt 

giảm, đơn giản hóa liên quan đến HĐKD; bổ sung mới chức năng tham vấn; chức 

năng thông báo, cảnh báo qua sms, email; trực quan hóa hệ thống các QĐKD  theo 

hình thức sơ đồ thể chế; tích hợp chức năng nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch 

vụ công quốc gia; bổ sung dashboard tổng hợp thông tin và BC thông kê theo từng 

đối tượng sử dụng. 

Đối với các cơ quan quản lý nhà nước (các bộ, cơ quan), Hệ thống giúp 

quản lý các QĐKD theo thời gian  thực; quản lý việc cập nhật, công khai kịp thời, 

chính xác các QĐKD trong các VBQPPL, văn bản hành chính đang có hiệu lực 

thi hành cũng như việc cập nhật các QĐKD dự kiến ban hành trong các dự thảo 

VBQPPL; tạo công cụ tính CPTT, rà soát các QĐKD và tham vấn hiệu quả 

phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến HĐKD và QĐKD dự 

kiến ban hành; theo dõi, tự đánh giá được kết quả thực hiện thông qua các biểu 

BC thống kê khác nhau và bằng sơ đồ, biểu đồ trực quan. Bên cạnh đó, đối với 

các hiệp hội, doanh nghiệp, người dân, Hệ thống giúp tra cứu, tìm kiếm các 

QĐKD theo các tiêu chí linh hoạt; tạo công cụ để hiệp hội, doanh nghiệp tham gia 

góp ý đối với phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến HĐKD 

hiện hành, QĐKD dự kiến ban hành trong dự thảo VBQPPL; gửi vướng mắc, đề 

xuất về các QĐKD, đồng thời, theo dõi, giám sát nỗ lực của các cơ quan quản lý 

nhà nước trong việc cải cách các quy định, cải thiện môi trường kinh doanh.  

Việc đưa CSDL và Cổng tham vấn về QĐKD vào khai thác, sử dụng sẽ góp 

phần nâng cao hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ công chức, tính công khai, 

minh bạch của hệ thống pháp luật, hoạt động thực thi pháp luật của cơ quan quản 

lý nhà nước, nâng cao chất lượng thể chế, góp phần tạo lập môi trường đầu tư kinh 

doanh thuận lợi, minh bạch, công bằng; giúp hiệp hội, doanh nghiệp tìm hiểu, 

thực hiện và tuân thủ đúng pháp luật; đặc biệt, tăng sự tương tác giữa CP, các Bộ, 

ngành, các cơ quan quản lý nhà nước cũng như trách nhiệm giải trình của cán bộ, 

công chức với doanh nghiệp, người dân; thực hiện mục tiêu kép “vừa thực hiện 

mục tiêu quản lý của nhà nước, vừa thúc đẩy doanh nghiệp phát triển”.  

1.2. Nhiệm vụ của các bên liên quan trong quản lý, vận hành CSDL và 

Cổng tham vấn QĐKD 

1.2.1. Nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

- Các bộ, cơ quan thống kê, cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác các quy định 

liên quan đến HĐKD trong VBQPPL trước thời điểm văn bản quy định HĐKD có 

hiệu lực thi hành (bao gồm các quy định mới ban hành, quy định được sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ) trên Hệ thống CSDL và Cổng tham vấn QĐKD 
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(bao gồm cả quy định đang có hiệu lực thi hành trước ngày 31/5/2020 và cả quy 

định đang có hiệu lực thi hành sau ngày 31/5/2020);  

- Cập nhật, công khai kết quả rà soát và phương án cắt giảm, đơn giản hóa 

các quy định liên quan đến HĐKD; QĐKD dự kiến ban hành trong dự án, dự thảo 

VBQPPL; tham vấn các hiệp hội, doanh nghiệp và các đối tượng có liên quan về 

phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến HĐKD hiện hành và các 

QĐKD dự kiến ban hành; 

- Công khai phản hồi của các bộ, cơ quan đối với ý kiến của các hiệp hội, 

doanh nghiệp về phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến HĐKD; 

QĐKD dự kiến ban hành trong dự án, dự thảo VBQPPL và những vướng mắc, đề 

xuất của các hiệp hội, doanh nghiệp về QĐKD. 

1.2.2. Nhiệm vụ của VPCP  

VPCP hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp 

có liên quan sử dụng, khai thác CSDL và Cổng tham vấn QĐKD hiệu quả, đúng 

quy định của pháp luật, bảo đảm thực hiện mục tiêu, yêu cầu của CP tại Nghị quyết 

số 68/NQ-CP.  

1.2.3. Nhiệm vụ của HĐTV CCTTHC, các hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức, 

cá nhân có liên quan 

Các thành viên HĐTV cải cách TTHC, hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức, cá 

nhân có liên quan có tài khoản đăng ký và được phân quyền tham gia Hệ thống 

tham gia góp ý phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến HĐKD; 

góp ý QĐKD dự kiến ban hành trong dự án, dự thảo VBQPPL và gửi vướng mắc, 

đề xuất về QĐKD đến các cơ quan quản lý nhà nước. 

II. TỔNG QUAN VỀ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN 

2.1. Tài liệu hướng dẫn 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng và khai thác CSDL và Cổng tham vấn QĐKD, 

bổ sung cho Sổ tay hướng dẫn đã được phát hành kèm theo Công văn số 

9568/VPCP-KSTT ngày 16/11/2020 của VPCP để thực hiện Nghị quyết số 

68/NQ-CP.  

Nội dung tài liệu hướng dẫn bao gồm 8 phần, cụ thể: 

Phần 1 – Hướng dẫn tạo tài khoản và phân quyền sử dụng, khai thác Hệ 

thống CSDL và Cổng tham vấn QĐKD;  

Phần 2 - Hướng dẫn quản trị danh mục dùng chung;  

Phần 3 – Hướng dẫn cập nhật dữ liệu, tính CPTT, rà soát quy định liên quan 

đến HĐKD;  
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Phần 4 – Hướng dẫn rà soát, cập nhật dữ liệu đồng bộ trên Hệ thống CSDL 

và Cổng tham vấn QĐKD; 

Phần 5 - Hướng dẫn cập nhật quy định dự kiến ban hành liên quan đến HĐKD;  

Phần 6 – Hướng dẫn quản lý tham vấn QĐKD;  

Phần 7 – Hướng dẫn tiếp nhận, xử lý, phản hồi vướng mắc, đề xuất của doanh 

nghiệp, hiệp hội. 

Phần 8 – Hướng dẫn tổng hợp Biểu mẫu Báo cáo thống kê; Báo cáo Phương 

án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến HĐKD. 

2.2. Đối tượng sử dụng, khai thác Hệ thống 

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan đơn 

vị trực thuộc Bộ, Cơ quan thực hiện: Tạo tài khoản; phân quyền sử dụng, khai thác 

Hệ thống; quản trị hệ thống; cập nhật dữ liệu, tính chi phí tuân thủ, rà soát QĐKD; 

tham vấn về phương án cắt giảm, đơn giản hóa QĐKD hiện hành, QĐKD dự kiến 

ban hành trong dự thảo VBQPPL và phản hồi ý kiến góp  ý của Hiệp hội, doanh 

nghiệp, cá nhân, tổ chức liên quan; tổng hợp BC thống kê, BC phương án cắt giảm, 

đơn giản hóa quy định liên quan đến HĐKD. 

- Các thành viên HĐTV cải cách TTHC, các Hiệp hội, doanh nghiệp, các tổ 

chức, cá nhân có tài khoản đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia, được phân 

quyền tài khoản trên Hệ thống thực hiện: gửi ý kiến góp ý phương án cắt giảm, đơn 

giản hóa QĐKD hiện hành, QĐKD dự kiến ban hành trong dự thảo VBQPPL; gửi 

vướng mắc, đề xuất về QĐKD.  
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