
Phụ lục  

KẾ HOẠCH CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN 

 ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020  

(Kèm theo Nghị quyết số 68  /NQ-CP ngày 12  tháng 5  năm 2020 của Chính phủ) 
___________ 

 

 

 

STT Nội dung công việc 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

hoàn thành 
Kết quả 

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ, THEO DÕI, HƢỚNG DẪN, KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC THỰC HIỆN  

1 Xây dựng, trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

Quyết định ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn 

giản hóa quy định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh năm 2020.  

 

Các bộ, cơ 

quan ngang 

bộ, cơ quan 

thuộc Chính 

phủ 

Văn phòng 

Chính phủ 

Trong thời 

gian 20 ngày 

kể từ ngày 

Chính phủ 

ban hành 

Nghị quyết 

Quyết định của Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ ban 

hành Kế hoạch cắt 

giảm, đơn giản hóa quy 

định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh  thuộc 

phạm vi chức năng quản 

lý của bộ, cơ quan 

ngang bộ. 

2 Xây dựng, đưa vào sử dụng phần mềm thống 

kê, rà soát quy định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh.  

Văn phòng 

Chính phủ 

Các bộ, cơ 

quan ngang 

bộ, cơ quan 

thuộc Chính 

phủ 

Tháng 5             

năm 2020 

Hệ thống phần mềm 

thống kê, rà soát. 
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3 Biên soạn tài liệu hướng dẫn các bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ triển khai 

thực hiện thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà 

soát, đánh giá quy định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh. 

Văn phòng 

Chính phủ 

Các bộ, cơ 

quan ngang 

bộ, cơ quan 

thuộc Chính 

phủ 

Tháng 5             

năm 2020 

Tài liệu hướng dẫn kèm 

Biểu mẫu thống kê, rà 

soát, tính chi phí tuân thủ 

quy định liên quan đến 

hoạt động kinh doanh. 

4 Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu về điều kiện 

kinh doanh để hỗ trợ các bộ, cơ quan trong 

việc thống kê, cập nhật, bổ sung các quy định 

về điều kiện kinh doanh 

Văn phòng 

Chính phủ 

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Tháng 6             

năm 2020 

Dữ liệu được kết nối, 

chia sẻ trên phần mềm 

thống kê, rà soát quy 

định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh 

5 Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực 

cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ thực hiện thống kê, tính chi phí 

tuân thủ, rà soát, đánh giá quy định liên quan 

đến hoạt động kinh doanh. 

Văn phòng 

Chính phủ 

Các bộ, cơ 

quan ngang 

bộ, cơ quan 

thuộc Chính 

phủ, Hội 

đồng Tư 

vấn cải cách 

thủ tục hành 

chính 

Tháng 6             

năm 2020  

Các học viên tham gia 

khóa đào tạo nắm vững 

những kỹ năng và yêu 

cầu cần thiết phục vụ 

cho việc thống kê, tính 

chi phí tuân thủ và rà 

soát, đánh giá quy định 

liên quan đến hoạt động 

kinh doanh. 

6 Tổ chức tiếp nhận, thu thập, tổng hợp các 

phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, người 

dân, tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp về các 

quy định không còn phù hợp, gây khó khăn 

cho hoạt động kinh doanh thông qua Cổng 

Dịch vụ công Quốc gia; qua đối thoại, tham 

vấn. 

Văn phòng 

Chính phủ 

Các bộ, cơ 

quan ngang 

bộ, cơ quan 

thuộc Chính 

phủ, Hội 

đồng Tư 

vấn cải cách 

thủ tục hành 

chính 

Thường 

xuyên 

Ý kiến của doanh 

nghiệp, người dân được 

tiếp nhận, xử lý theo 

quy định. 
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7 Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, 

kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ triển khai thực hiện nhiệm 

vụ thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát, 

đánh giá quy định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh theo kế hoạch hàng năm. 

Văn phòng 

Chính phủ 

Các bộ, cơ 

quan ngang 

bộ, cơ quan 

thuộc Chính 

phủ, Hội đồng 

Tư vấn cải 

cách thủ tục 

hành chính 

Thường 

xuyên 

Các buổi kiểm tra, làm 

việc với các bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ về kết quả, tiến 

độ thực hiện nhiệm vụ; 

kiến nghị Thủ tướng Chính 

phủ chỉ đạo các bộ, cơ 

quan thực hiện nhiệm vụ. 

8 Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch 

truyền thông để tuyên truyền về việc triển 

khai và kết quả thực hiện Chương trình. 

Văn phòng 

Chính phủ 

Các bộ, cơ 

quan ngang 

bộ, cơ quan 

thuộc Chính 

phủ, Ủy ban 

nhân dân tỉnh, 

thành phố trực 

thuộc trung 

ương và các 

cơ quan thông 

tấn báo chí 

Thường 

xuyên 

Các sản phẩm truyền 

thông nhằm nâng cao 

nhận thức và thu hút sự 

quan tâm, tham gia của 

toàn xã hội để thúc đẩy 

cải cách, cải thiện môi 

trường kinh doanh. 

 

 

II. TRIỂN KHAI THỐNG KÊ, TÍNH CHI PHÍ TUÂN THỦ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH 

DOANH Ở CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ 

1 Thống kê, cập nhật đầy đủ dữ liệu và tính chi 

phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của 

bộ, cơ quan ngang bộ theo hướng dẫn của 

Văn phòng Chính phủ. 

Các bộ, cơ 

quan ngang 

bộ, cơ quan 

thuộc Chính 

phủ 

Văn phòng 

Chính phủ  

30/9/2020 Các biểu mẫu thống kê, 

tính chi phí tuân thủ đã 

được hoàn thành theo 

hướng dẫn (cập nhật trên 

hệ thống phần mềm) và 

Công văn gửi lấy ý kiến 

Văn phòng Chính phủ 
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2 Góp ý đối với kết quả thống kê, tính chi phí 

tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh của các bộ, cơ quan ngang bộ. 

Văn phòng 

Chính phủ 

Các bộ, cơ 

quan ngang 

bộ, cơ quan 

thuộc Chính 

phủ 

Theo quy 

định tại Nghị 

định số 

138/2016/NĐ

-CP 

Kết quả đánh giá độc 

lập của Văn phòng 

Chính phủ về chất 

lượng thống kê, tính chi 

phí tuân thủ quy định 

liên quan đến hoạt động 

kinh doanh của các bộ, 

cơ quan ngang bộ. 

3 Tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện các dữ liệu 

quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 

trên hệ thống phần mềm thống kê, rà soát. 

 

Các bộ, cơ 

quan ngang 

bộ, cơ quan 

thuộc Chính 

phủ 

Văn phòng 

Chính phủ 

15/10/2020  Dữ liệu về quy định liên 

quan đến hoạt động 

kinh doanh và các Biểu 

tính chi phí tuân thủ quy 

định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh được 

bổ sung, hoàn thiện trên 

Hệ thống phần mềm 

thống kê, rà soát. 

4 Cập nhật bổ sung, hoàn thiện các dữ liệu về 

quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 

khi có thay đổi. 

Các bộ, cơ 

quan ngang 

bộ, cơ quan 

thuộc Chính 

phủ 

Văn phòng 

Chính phủ; 

Hội đồng 

Tư vấn cải 

cách thủ tục 

hành chính 

Thường 

xuyên 

Nâng cao chất lượng  

dữ liệu thống kê và tính 

chi phí tuân thủ quy 

định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh  trên 

Hệ thống phần mềm 

thống kê, rà soát. 

 

5 Tổng hợp, báo cáo kết quả thống kê, tính chi 

phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động 

Các bộ, cơ 

quan ngang 

Văn phòng 

Chính phủ 

31/10/2020  Báo cáo tình hình, kết 

quả thống kê, tính chi 
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kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của các bộ, cơ quan ngang bộ. 

bộ, cơ quan 

thuộc Chính 

phủ 

phí tuân thủ quy định 

liên quan đến hoạt động 

kinh doanh của các bộ, 

cơ quan ngang bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ. 

6 Rà soát độc lập những quy định liên quan đến 

hoạt động kinh doanh có liên quan đến nhiều 

bộ, ngành hoặc có nhiều phản ánh, kiến nghị 

từ phía doanh nghiệp, người dân; đề xuất, 

kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

hướng giải quyết hoặc biện pháp xử lý. 

Văn phòng  

Chính phủ 

Các bộ, cơ 

quan ngang 

bộ, cơ quan 

thuộc Chính 

phủ, Hội đồng 

Tư vấn cải 

cách thủ tục 

hành chính 

Thường 

xuyên 

Đề xuất, kiến nghị 

Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ hướng giải 

quyết hoặc biện pháp xử 

lý. 

 

 

 

III. TRIỂN KHAI RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ; TÍNH CHI PHÍ TUÂN THỦ SAU ĐƠN GIẢN HÓA; ĐỀ XUẤT 

PHƢƠNG ÁN CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  

Ở CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ  

1 Rà soát, đánh giá; xây dựng phương án cắt 

giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan 

đến hoạt động kinh doanh và tính chi phí tuân 

thủ sau đơn giản hóa.   

 

Các bộ, cơ 

quan ngang 

bộ, cơ quan 

thuộc Chính 

phủ 

Các bộ, cơ 

quan liên 

quan 

Trước ngày 

01/10/2020 

 

Các Biểu mẫu rà soát, 

đánh giá; Biểu mẫu tính 

chi phí tuân thủ; dự thảo 

phương án cắt giảm, 

đơn giản hóa quy định 

liên quan đến hoạt động 

kinh doanh  của các bộ, 

cơ quan ngang bộ gửi 

lấy ý kiến của các bộ, 

cơ quan liên quan. 
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2 Góp ý kết quả rà soát, tính chi phí tuân thủ, 

phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định 

liên quan đến hoạt động kinh doanh của các 

bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ. 

Văn phòng 

Chính phủ, 

các bộ, cơ 

quan liên 

quan 

Các bộ, cơ 

quan ngang 

bộ, cơ quan 

thuộc Chính 

phủ  

Theo Quy 

chế làm việc 

của Chính 

phủ ban hành 

kèm theo 

Nghị định số 

138/2016/NĐ-CP 

 

Văn bản góp ý đối với 

kết quả rà soát, tính chi 

phí tuân thủ, phương án 

cắt giảm, đơn giản hóa 

quy định liên quan đến 

hoạt động kinh doanh. 

3 Tiếp thu ý kiến của Văn phòng Chính phủ, 

các bộ, cơ quan liên quan và ý kiến của cá 

nhân, tổ chức, hoàn thiện Biểu mẫu rà soát, 

đánh giá, Biểu mẫu tính chi phí tuân thủ và 

Báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa 

quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; 

xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ thông qua phương án cắt giảm, 

đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của 

các bộ, cơ quan ngang bộ. 

Các bộ, cơ 

quan ngang 

bộ, cơ quan 

thuộc Chính 

phủ 

Văn phòng 

Chính phủ; 

các bộ, cơ 

quan liên 

quan 

Thường 

xuyên 

 

Báo cáo phương án cắt 

giảm, đơn giản hóa quy 

định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh; các 

Biểu mẫu rà soát, đánh 

giá; Biểu mẫu tính chi 

phí tuân thủ sau đơn 

giản hóa; dự thảo Quyết 

định của Thủ tướng 

Chính phủ thông qua 

phương án cắt giảm, 

đơn giản hóa các quy 

định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh  thuộc 

phạm vi quản lý của các 

bộ, cơ quan ngang bộ. 
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4 Trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt 

giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan 

đến hoạt động kinh doanh.  

Các bộ, cơ 

quan ngang 

bộ, cơ quan 

thuộc Chính 

phủ 

Văn phòng 

Chính phủ 

31/10/2020  

 

Báo cáo phương án cắt 

giảm, đơn giản hóa quy 

định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh kèm 

theo dự thảo Quyết định 

của Thủ tướng Chính 

phủ thông qua phương 

án, cắt giảm đơn giản 

hóa các quy định liên 

quan đến hoạt động 

kinh doanh thuộc phạm 

vi chức năng quản lý 

của các bộ, cơ quan 

ngang bộ. 

 

IV. THỰC THI PHƢƠNG ÁN CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH 

DOANH ĐÃ ĐƢỢC THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT VÀ SƠ KẾT, TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC 

HIỆN CHƢƠNG TRÌNH 

1 Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản 

hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, 

hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của bộ, cơ quan ngang bộ đối với kiến nghị 

thuộc thẩm quyền của bộ, cơ quan ngang bộ. 

 

Các bộ, cơ 

quan ngang 

bộ 

 

 

 

 

 

 

 

Ngay sau khi 

phương án 

cắt giảm, đơn 

giản hóa 

được Thủ 

tướng Chính 

phủ thông 

qua 

Văn bản thực thi 

phương án cắt giảm, 

đơn giản hóa (sửa đổi, 

bổ sung, thay thế hoặc 

bãi bỏ, hủy bỏ) quy định 

liên quan đến hoạt động 

kinh doanh  thuộc thẩm 

quyền của bộ, cơ quan 

ngang bộ được ban 

hành  
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2 Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để 

thực thi phương án cắt giảm (sửa đổi, bổ 

sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định 

liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ quan 

ngang bộ đối với các kiến nghị thuộc thẩm 

quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

 

Các bộ, cơ 

quan ngang 

bộ 

 

Bộ Tư pháp Ngay sau khi 

phương án 

cắt giảm, đơn 

giản hóa 

được Thủ 

tướng Chính 

phủ thông 

qua 

Dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật để thực 

thi phương án cắt giảm 

(sửa đổi, bổ sung, thay 

thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) 

quy định liên quan đến 

hoạt động kinh doanh 

thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của bộ, cơ 

quan ngang bộ; đề nghị 

Bộ Tư pháp thẩm định.  

3 Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để 

thực thi phương án giản hóa (sửa đổi, bổ 

sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định 

liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ quan 

ngang bộ đối với các kiến nghị thuộc thẩm 

quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội. 

Các bộ, cơ 

quan ngang 

bộ  

Bộ Tư pháp Ngay sau khi 

phương án 

cắt giảm, đơn 

giản hóa 

được Thủ 

tướng Chính 

phủ thông 

qua 

 

Dự thảo Văn bản thực 

thi phương án cắt giảm, 

đơn giản hóa (sửa đổi, 

bổ sung, thay thế hoặc 

bãi bỏ, hủy bỏ) quy định 

liên quan đến hoạt động 

kinh doanh  thuộc phạm 

vi chức năng quản lý 

của bộ, cơ quan ngang 

bộ  thuộc thẩm quyền 

quyết định của Quốc 

hội, Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội; đề nghị Bộ 

Tư pháp thẩm định và 

tổng hợp để đưa vào 

Chương trình xây dựng 

luật, pháp lệnh.  
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4 Tổ chức thẩm định văn bản quy phạm pháp 

luật để thực thi phương án giản hóa (sửa đổi, 

bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy 

định liên quan đến hoạt động kinh doanh 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ 

quan ngang bộ đối với các kiến nghị thuộc 

thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Bộ Tư pháp Các bộ,               

cơ quan 

ngang bộ; 

Văn phòng 

Chính phủ 

Theo quy 

định tại Luật 

Ban hành văn 

bản quy 

phạm pháp 

luật  

Văn bản thẩm định của 

Bộ Tư pháp theo quy 

định gửi các bộ, cơ 

quan ngang bộ. 

5 Trên cơ sở tiếp nhận, tổng hợp đề nghị của 

các bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ Tư pháp xây 

dựng dự thảo đề nghị của Chính phủ về 

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trình 

Chính phủ thông qua, trong đó nêu rõ tên văn 

bản, thời gian dự kiến trình Quốc hội, Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và xem xét, 

thông qua văn bản. 

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ phân công một 

bộ chủ trì xây dựng văn bản thực thi phương 

án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên 

quan đến hoạt động kinh doanh của tất cả các 

bộ, cơ quan ngang bộ (trong trường hợp được 

cơ quan có thẩm quyền cho phép áp dụng một 

văn bản sửa nhiều văn bản). 

Bộ Tư pháp Các bộ,             

cơ quan 

ngang bộ 

Theo quy 

định tại Luật 

Ban hành văn 

bản quy 

phạm pháp 

luật  

Chương trình xây dựng 

luật, pháp lệnh được 

Chính phủ thông qua để 

trình Quốc hội, Ủy ban 

Thường vụ quốc hội;  

Văn bản chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ 

phân công một bộ chủ 

trì xây dựng văn bản 

thực thi phương án cắt 

giảm, đơn giản hóa. 
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6 Trên cơ sở kết quả thẩm định của Bộ Tư 

pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp thu, giải 

trình, hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật để thực thi phương án giản hóa (sửa 

đổi, bổ sung, thay thế hoăc bãi bỏ, hủy bỏ) 

quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ 

quan ngang bộ đối với các kiến nghị thuộc 

thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Các bộ, cơ 

quan ngang 

bộ 

Bộ Tư 

pháp; Bộ, 

cơ quan 

ngang bộ 

được Thủ 

tướng 

Chính phủ 

phân công 

chủ trì 

Thực hiện 

theo quy định 

tại Luật Ban 

hành văn bản 

quy phạm 

pháp luật  

Dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật để thực 

thi phương án giản hóa 

(sửa đổi, bổ sung, thay 

thế hoăc bãi bỏ, hủy bỏ) 

quy định liên quan đến 

hoạt động kinh doanh  

thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của bộ, cơ 

quan ngang bộ đã được 

tiếp thu, hoàn thiện, 

trình Chính phủ. 

7 Trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

chung để thực thi phương án giản hóa (sửa 

đổi, bổ sung, thay thế hoăc bãi bỏ, hủy bỏ) 

quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ 

quan ngang bộ trình Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ. 

Bộ, cơ quan 

ngang bộ 

được Thủ 

tướng 

Chính phủ 

phân công 

chủ trì  

Các bộ, cơ 

quan ngang 

bộ; Văn 

phòng 

Chính phủ; 

Bộ Tư pháp 

Theo quyết 

định của Thủ 

tướng Chính 

phủ 

 

Dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật chung 

để thực thi phương án 

đơn giản hóa (sửa đổi, 

bổ sung, thay thế hoăc 

bãi bỏ, hủy bỏ) quy định 

liên quan đến hoạt động 

kinh doanh thuộc phạm 

vi chức năng quản lý 

của bộ, cơ quan ngang 

bộ trình cơ quan có 

thẩm quyền. 
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8 Tổng hợp, cập nhật, điều chỉnh Biểu thống kê 

và tính chi phí tuân thủ quy định liên quan 

đến hoạt động kinh doanh sau đơn giản hóa 

trên Hệ thống phần mềm thống kê, rà soát 

phục vụ công tác theo dõi, đánh giá kết quả rà 

soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên 

quan đến hoạt động kinh doanh sau khi văn 

bản (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, 

hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh được ban hành. 

Các bộ, cơ 

quan ngang 

bộ, cơ quan 

thuộc Chính 

phủ 

Văn phòng 

Chính phủ  

Thường 

xuyên 

 

 

Biểu thống kê, biểu tính 

chi phí tuân thủ quy 

định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh sau 

đơn giản hóa đã hoàn 

thành được cập nhật 

trên Hệ thống phần 

mềm thống kê, rà soát. 

9 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch 

cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến 

hoạt động kinh doanh. 

Các bộ, cơ 

quan ngang 

bộ, cơ quan 

thuộc Chính 

phủ 

Văn phòng 

Chính phủ  

25/12/2020  

 

Báo cáo tình hình, kết 

quả thực hiện Kế hoạch 

cắt giảm, đơn giản hóa 

quy định liên quan đến 

hoạt động kinh doanh 

của các bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ. 

10 Công bố, công khai kết quả cắt giảm, đơn 

giản hóa quy định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh. 

Văn phòng 

Chính phủ  

Các bộ, cơ 

quan ngang 

bộ 

Thường 

xuyên 

Công bố, công khai trên 

Cổng thông tin điện tử 

Chính phủ. 
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11 Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện 

thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát, cắt 

giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến 

hoạt động kinh doanh của các bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. 

Văn phòng  

Chính phủ  

Các bộ, cơ 

quan ngang 

bộ, cơ quan 

thuộc Chính 

phủ 

31/12/2020  Báo cáo sơ kết, đánh giá 

tình hình, kết quả thực 

hiện thống kê, tính chi 

phí tuân thủ, rà soát, cắt 

giảm, đơn giản hóa quy 

định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh  của 

các bộ, cơ quan ngang 

bộ, trình Thủ tướng 

Chính phủ, Chính phủ. 
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