
 

 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 

_______________ 

Số: 8246/VPCP-KSTT 
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 

68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________ 

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2020 

Kính gửi: 
 

 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ; 

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 

năm 2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy 

định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, Văn phòng Chính 

phủ đã xây dựng và đưa vào vận hành Phần mềm thống kê, rà soát, tính chi phí tuân 

thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại địa chỉ 

https://nq68.baocaochinhphu.gov.vn; đồng thời, tích hợp Nền tảng trao đổi định 

danh điện tử của Cổng dịch vụ công quốc gia với Phần mềm này để tạo sự thống 

nhất trong việc triển khai các hệ thống thông tin do Văn phòng Chính phủ xây dựng 

và tạo thuận lợi cho các Bộ, Cơ quan sử dụng, khai thác các hệ thống này (01 tài 

khoản đăng nhập nhiều hệ thống).  

Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị Quý Bộ, Cơ quan khẩn trương chỉ 

đạo tổ chức triển khai một số nhiệm vụ sau: 

1. Đăng ký tài khoản sử dụng Phần mềm: 

- Công chức, viên chức thuộc Bộ, Cơ quan đăng ký tài khoản trên Nền tảng 

trao đổi định danh điện tử của Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn tại Công 

văn số 7443/VPCP-KSTT ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ. 

- Các Bộ, Cơ quan sử dụng tài khoản quản trị cấp cao đã đăng ký trên Nền 

tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng dịch vụ công quốc gia theo Công văn số 

7443/VPCP-KSTT ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ để truy 

cập Phần mềm, phân quyền cho người dùng tại Bộ, Cơ quan (đã đăng ký tài khoản) 

khai thác, sử dụng Phần mềm theo Hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Công văn này.  

- Đối với các Bộ, Cơ quan chưa đăng ký tài khoản quản trị cấp cao (bao gồm 

các Bộ: Ngoại giao, Nội vụ, Quốc phòng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, 

Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Y 

tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, Bảo 

hiểm xã hội Việt Nam) đề nghị khẩn trương thực hiện đăng ký theo hướng dẫn tại 

Công văn nêu trên. 

https://nq68.baocaochinhphu.gov.vn/ioc/login/login.jsp
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2. Từ ngày 01 tháng 10 năm 2020 đến ngày 15 tháng 10 năm 2020, hoàn 

thành thống kê, cập nhật đầy đủ dữ liệu các quy định liên quan đến hoạt động kinh 

doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 

31 tháng 5 năm 2020 và các quy định dự kiến kiến ban hành trong năm 2020 (gồm: 

thủ tục hành chính; yêu cầu, điền kiện kinh doanh; chế độ báo cáo; tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật; kiểm tra chuyên ngành) và tính chi phí tuân thủ các quy định này 

trên Phần mềm theo Tài liệu hướng dẫn được đăng tải trên Trang thông tin điện tử 

tổng hợp của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính http://thutuchanhchinh.vn tại mục 

Văn bản điều hành; báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Chính phủ trước ngày 

31 tháng 10 năm 2020. 

Căn cứ Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định, 

Thông tư của Bộ năm 2020, cập nhật đầy đủ các văn bản có quy định liên quan đến 

hoạt động kinh doanh vào Phần mềm, hoàn thành trước ngày 31 tháng 10 năm 2020.  

3. Thực hiện 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; trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy 

định liên quan đến hoạt động kinh doanh trước ngày 31 tháng 10 năm 2020.   

4. Cử đại diện tham dự Hội nghị tập huấn hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang 

bộ, cơ quan thuộc Chính phủ sử dụng Phần mềm thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà 

soát, đánh giá các quy định liên quan đến hoạt động do Văn phòng Chính phủ tổ 

chức vào ngày 07 và ngày 08 tháng 10 năm 2020. 

Văn phòng Chính phủ đề nghị Quý Bộ, Cơ quan phối hợp chặt chẽ với Văn phòng 

Chính phủ trong quá trình triển khai thực hiện.  

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 

 

http://thutuchanhchinh.vn/
mailto:tathithanhthuy@thutuchanhchinh.vn./

		Văn phòng Chính phủ - ĐT: 080.43100 - 080.43569; Fax: 080.44130; Email: vpcp@chinhphu.vn
	2020-10-02T10:01:25+0700
	Hà Nội
	Văn phòng Chính phủ<vanphongchinhphu@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




