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Kính gửi: 
 
 

- Các Bộ, Cơ quan ngang bộ; 

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Ngày 06 tháng 7 năm 2020, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 

5442/VPCP-KSTT về việc thực hiện Nghị quyết số 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 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 68) gửi các Bộ, Cơ quan ngang bộ và 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các Bộ, Cơ quan thành lập Tổ công tác thực 

hiện Nghị quyết số 68 để tham mưu cho Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan tổ chức 

triển khai các nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết; ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản 

hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý và lập 

Danh mục quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý, gửi 

Văn phòng Chính phủ trước ngày 25 tháng 7 năm 2020 để tổng hợp, báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ tổng hợp và thông tin đến các Bộ, Cơ quan 

kết quả thực hiện của các Bộ, Cơ quan đến thời điểm này như sau: 

- Có 17/22 Bộ, Cơ quan đã ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác thực 

hiện Nghị quyết số 68 (còn các Bộ, Cơ quan: Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ, Ủy 

ban dân tộc, Công Thương và Kế hoạch và Đầu tư chưa thành lập Tổ công tác. 

Riêng Bộ Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ và Ủy ban dân tộc đề nghị không thành 

lập Tổ công tác do không có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý). 

- Có 19/22 Bộ, Cơ quan đã ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy 

định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý (còn Bộ Ngoại 

giao, Thanh tra Chính phủ và Ủy ban dân tộc đề nghị không ban hành Kế hoạch do 

không có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh).  

- Có 10/22 Bộ, Cơ quan đã lập Danh mục thống kê các quy định liên quan 

đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý (còn các Bộ: Quốc phòng, Công 

an, Công Thương, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, 

Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường 

chưa lập Danh mục; riêng đối với Bộ Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ và Ủy ban 

dân tộc đã báo cáo không có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý). 
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Để bảo đảm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 

68, Văn phòng Chính phủ kính đề nghị đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan 

chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ, Cơ quan khẩn trương hoàn thành các nội dung nêu tại 

Công văn số 5442/VPCP-KSTT (đối với các Bộ, Cơ quan chưa hoàn thành) và tập 

trung triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Nghị 

định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Ngoài ra, Văn phòng Chính phủ cũng nhất 

trí với đề xuất của  Bộ Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ và Ủy ban dân tộc về việc 

không thành lập Tổ công tác, tuy nhiên cần cử đầu mối phối hợp với Văn phòng 

Chính phủ trong triển khai Nghị quyết 68. 

Hiện nay, Văn phòng Chính phủ đã xây dựng Hệ thống phần mềm thống kê, 

rà soát, đánh giá, tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh 

doanh (địa chỉ truy cập: https://nq68.baocaochinhphu.gov.vn) và đăng tải tài liệu 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm để cập nhật dữ liệu thống kê, thực hiện tính chi phí 

tuân thủ, rà soát, đánh giá các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên 

Trang thông tin điện tử tổng hợp của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng 

Chính phủ tại địa chỉ: http://www.thutuchanhchinh.vn.  

Đề nghị các Bộ, Cơ quan phối hợp với Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm 

soát thủ tục hành chính) tiến hành thử  nghiệm trên Hệ thống phần mềm, thông tin 

lại kết quả thử nghiệm, những khó khăn vướng mắc, các lỗi của Hệ thống và đề 

xuất cải thiện chức năng của Hệ thống trong quá trình thực hiện trước 25/8/2020. 

Sau thời gian thử nghiệm, Văn phòng Chính phủ sẽ hoàn thiện Hệ thống và tập 

huấn cho Tổ công tác của các Bộ, Cơ quan, dự kiến trong tháng 9 năm 2020. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Quý Bộ, Cơ 

quan phản ánh về Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính) để 

cùng trao đổi, tháo gỡ (Thông tin chi tiết xin liên hệ đồng chí Tạ Thị Thanh Thủy, 

Phó trưởng phòng KSTTHC khối Khoa giáo, văn xã – Cục Kiểm soát thủ tục hành 

chính, số đt: 08040509, 0913513722, mail: tathithanhthuy@thutuchanhchinh.vn). 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VPCP: BTCN; 

- Lưu: VT, KSTT (03).TT 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

 

 

 

 

Mai Tiến Dũng 
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