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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Số: 320/TTg-KSTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2019

V/v thực hiện cải cách hoạt động
kiểm tra chuyên ngành, điều kiện
kinh doanh và thủ tục hành chính

Kính gửi:
- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương;
- Tổng Giám đốc các cơ quan: Bảo hiểm xã
hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội,
Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Để tiếp tục triển khai thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành,
cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và nâng cao
chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên
thông một cách thực chất, đạt được mục tiêu đề ra của Chính phủ tại Nghị quyết
số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các
đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tổng Giám đốc các cơ quan: Bảo
hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt
Nam tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:
1. Quán triệt và tổ chức triển khai ngay các nhiệm vụ được giao về cải
cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh
doanh, thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị
quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ và Quyết định
số 1254/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2018, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13
tháng 7 năm 2018, Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Thủ
tướng Chính phủ; xác định đây là một trong những giải pháp quan trọng để thúc
đẩy tăng trưởng, giải phóng nguồn lực xã hội; kiên quyết xử lý nghiêm người
đứng đầu các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao.
2. Các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, tổng hợp số lượng điều kiện kinh
doanh, sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành sau khi đã cắt giảm, đơn
giản hóa theo từng ngành, lĩnh vực quản lý để công bố, công khai theo quy định,
hoàn thành trước 30 tháng 3 năm 2019, đồng thời gửi Văn phòng Chính phủ

tổng hợp, công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và gửi các thành viên
Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, một số
cơ quan liên quan để phục vụ quá trình thẩm định, thẩm tra dự án, dự thảo văn
bản quy phạm pháp luật, giám sát, kiểm tra trong quá trình thực thi, kiên quyết
không để phát sinh thêm các điều kiện kinh doanh, sản phẩm, hàng hóa phải
kiểm tra chuyên ngành so với số lượng đã công bố, công khai theo đúng chỉ đạo
của Chính phủ tại Nghị quyết số 162/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018.
3. Bộ Tài chính rà soát, thống kê các sản phẩm, hàng hóa phải chịu sự
kiểm tra chuyên ngành của nhiều cơ quan, đơn vị, hoàn thành trước 30 tháng 3
năm 2019, gửi Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan làm căn cứ tổ
chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc hoàn thành nhiệm vụ tập trung một đầu
mối duy nhất trong thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với một sản
phẩm, hàng hóa; phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, chuẩn hóa hồ
sơ, quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia,
đảm bảo đúng các phương án cắt giảm, đơn giản hóa hoạt động kiểm tra chuyên
ngành đã được phê duyệt và tiến độ triển khai áp dụng theo thời hạn có hiệu lực
thi hành của các văn bản thực thi.
4. Các bộ, ngành, địa phương tập trung nâng cao chất lượng giải quyết thủ
tục hành chính; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN
và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; hoàn
thành triển khai Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và tổ chức
thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính tại bộ, ngành, địa phương
trước quý II năm 2019 theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP,
Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, đảm bảo điều kiện để thực hiện kết nối, tích
hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia khi được đưa vào vận hành.
Văn phòng Chính phủ phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ rà soát, tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ trước 15 tháng 4
năm 2019 danh mục thủ tục hành chính thực hiện liên thông năm 2019. Trên cơ
sở danh mục đã được phê duyệt, các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì xây dựng,
trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành quy trình thực hiện liên thông
thủ tục hành chính, hoàn thành trước 30 tháng 10 năm 2019.
5. Tổ chức triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ở các
bộ, ngành, địa phương theo đúng mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ tại Nghị
quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019, đồng thời đảm bảo tích hợp,
chia sẻ thông tin với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, Cổng
dịch vụ công; khuyến khích các bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức xây dựng dịch vụ
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công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính đã chuẩn hóa, thực
hiện thống nhất trên toàn quốc làm cơ sở để triển khai áp dụng tại địa phương
như đã thực hiện đối với các thủ tục: Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây
dựng, đổi giấy phép lái xe, cấp giấy phép lái xe quốc tế,… đảm bảo tiết kiệm,
hiệu quả, tránh lãng phí trong đầu tư xây dựng.
6. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; chủ
trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ
Nội vụ tổ chức giao ban định kỳ (quý, năm) hoặc đột xuất với các bộ, ngành,
địa phương về tình hình, kết quả, giải pháp trong thực hiện cải cách hoạt động
kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục
hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên
thông tại các bộ, ngành, địa phương theo các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ được
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTgCP;
- Hội đồng tư vấn CCTTHC;
- VPCP: BTCN,
các Vụ: CN, NN, KGVX, NC, TH, PL;
- Lưu: VT, KSTT (3). HH
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Nguyễn Xuân Phúc
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