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PHẦN 1: GIỚI THIỆU 

Bối cảnh 

Ngày 12 tháng 5 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về Chương 
trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 
2020 – 2025. Với mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít 
nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh cho doanh 
nghiệp trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025. 

Theo đề nghị của Cục kiểm soát Thủ tục hành chính – Văn phòng Chính phủ, tài liệu này 
được xây dựng dưới sự hỗ trợ  của dự án USAID LinkSME, là bước đầu trong việc phát 
triển phần mềm thống kê, rà soát các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.  

Phạm vi và mục tiêu 

Thống kê, rà soát, đánh giá, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh 
doanh cho các bộ, ngành là công cụ ba trong một, vừa thống kê, tính toán chi phí tuân 
thủ lại vừa hỗ trợ rà soát tất cả các quy định về: 

- Thủ tục hành chính (TTHC)  
- Chế độ báo cáo  
- Yêu cầu, điều kiện trong hoạt động kinh doanh;  
- Kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu;  
- Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

Phạm vi nghiên cứu là tất cả các văn bản đang có hiệu lực thi hành và các dự thảo văn 
bản quy phạm pháp luật. 

Đối tượng sử dụng bộ công cụ là các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính thực hiện thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà 
soát, đánh giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh  

Phương pháp tiếp cận 

Thống kê, rà soát, đánh giá, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh 
doanh cho các bộ, ngành được xây dựng dựa trên các kinh nghiệm về cải cách hành 
chính của các nước OECD, phương pháp luận của các chỉ số trong Báo cáo môi trường 
kinh doanh của Ngân hàng Thế giới, Báo cáo Năng lực cạnh tranh quốc gia của Diễn đàn 
kinh tế thế giới. 
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Cấu trúc tổng thể: 

Biểu mẫu thống kê, rà soát, đánh giá, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt 
động kinh doanh gồm các phần chính như sau: 

A. THÔNG TIN CHUNG:  

Bao gồm các thông tin về ngành nghề kinh doanh được rà soát: cơ quan quản lý, 
có thuộc danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Luật 
Đầu tư 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:  

- Thống kê TTHC theo ngành nghề kinh doanh từ lúc khởi sự doanh nghiệp 
cho đến khi kết thúc, giải thể. Nội dung thống kê gồm số lượng, cơ sở pháp 
lý, Phí, lệ phí, Tổng số đối tượng áp dụng  

- Tính chi phí tuân thủ của từng TTHC được thống kê theo hướng dẫn tại 
Thông tư số 02/2017/TT-VPCP 

- Rà soát đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến của TTHC, và đánh giá khả năng đơn giản hóa của TTHC theo các tiêu 
chí sự cần thiết, tính hợp lý, và sự phù hợp của TTHC 

C. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

C1. TÀI CHÍNH 
- Thống kê về số lượng các yêu cầu, điều kiện 

bao gồm các yêu cầu về số lượng, kích 
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C2. BẤT ĐỘNG SẢN 
thước, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, xuất 
xứ, yêu cầu hồ sơ... 

- Tính chi phí tuân thủ của từng yêu cầu điều 
kiện bao gồm các chi phí hành chính để đáp 
ứng yêu cầu cấp phép, thanh tra, kiểm tra 
của cơ quan quản lý, chi phí đầu tư tối thiểu 
của doanh nghiệp để đáp ứng các yêu cầu 
điều kiện theo quy định pháp luật 

- Đánh giá khả năng cắt giảm, bãi bỏ những 
yêu cầu điều kiện theo các tiêu chí sự cần 
thiết, tính hợp lý, và sự phù hợp 

C3. NĂNG LỰC SẢN XUẤT 

C4. NHÂN LỰC 

C5. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 

D. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

- Thống kê về các yêu cầu báo cáo của doanh nghiệp (báo cáo thống kê, báo 
cáo hành chính). Cụ thể là tên báo cáo, nội dung yêu cầu báo cáo, đối tượng 
thực hiện báo cáo, cơ quan nhận báo cáo, phương thức gửi, nhận báo cáo, 
thời hạn gửi báo cáo, tần suất thực hiện báo cáo, thời gian chốt số liệu báo 
cáo, mẫu đề cương báo cáo, biểu mẫu số liệu báo cáo, quy trình thực hiện 
báo cáo, căn cứ pháp lý, tổng số đối tượng tuân thủ 

- Tính chi phí tuân thủ để đáp ứng yêu cầu báo cáo của cơ quan nhà nước 
- Rà soát đánh giá khả năng cắt giảm, bãi bỏ yêu cầu báo cáo theo các tiêu chí 

sự cần thiết, tính hợp lý, và tính hợp pháp  

E. QUY CHUẨN VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT 

- Thống kê yêu cầu tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật PHẢI tuân thủ theo quy 
định của pháp luật về số lượng, cơ sở pháp lý, tổng số đối tượng áp dụng 

- Tính chi phí tuân thủ để đáp ứng những yêu cầu của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn 
của cơ quan chuyên môn  

- Rà soát đánh giá khả năng cắt giảm, bãi bỏ yêu cầu tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật theo các tiêu chí sự cần thiết, tính hợp lý, và tính hợp pháp. 

F. KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 

- Thống kê về các thủ tục kiểm tra chuyên ngành theo từng nhóm hàng hóa cụ 
thể, số lượng, cơ sở pháp lý, Phí, lệ phí, tổng số đối tượng áp dụng 

- Tính chi phí tuân thủ của từng thủ tục kiểm tra chuyên ngành theo từng 
nhóm hàng hóa được thống kê theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-
VPCP 

- Rà soát các thủ tục kiểm tra chuyên ngành theo hướng tăng số lượng đối 
tượng áp dụng kiểm tra giảm, miễn kiểm tra...nhằm giảm thời gian và chi phí 
thông quan hàng hóa 
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PHẦN 2: BIỂU MẪU 

Thống kê, rà soát, đánh giá, tính chi phí tuân thủ quy định HIỆN 
HÀNH liên quan đến hoạt động kinh doanh cho các bộ, ngành 

Ghi chú:  

* Câu hỏi bắt buộc trả lời nếu được hỏi 

       Trả lời bằng cách điền thông tin 

  Phương án trả lời có thể có nhiều lựa chọn 

⃝   Phương án trả lời chỉ có một lựa chọn 

 

A. THÔNG TIN CHUNG 

A1 Bộ/ngành*  

A2 Ngành nghề kinh doanh*  

A3 Loại ngành nghề kinh 
doanh* 

⃝ Không  có yêu cầu, điều kiện 

⃝ Có yêu cầu, điều kiện  

 theo quy định tại Luật Đầu tư 

 theo quy định tại VBQPPL chuyên ngành 

A4 Nhóm ngành nghề kinh 
doanh theo VSIC* 

 

 

B. Thủ tục hành chính  liên quan đến hoạt động kinh 
doanh* 

B1. Thủ tục 1: [Tên] 

1. Thống kê TTHC 

1 Thủ tục đã được công bố 
trên CSDLQG chưa? 

⃝ Thủ tục đã công bố trên CSDLQG 

⃝  Thủ tục chưa công bố trên CSDLQG 
 

2 Tên thủ tục hành chính   

3 Mã thủ tục hành chính   
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4 Cấp thực hiện: 

 

 Cấp Trung ương 

 Cấp Tỉnh    

 Cấp Huyện  

 Cấp xã 

 

5 Kết quả của TTHC:   

6 Bộ quản lý:   

7. Căn cứ pháp lý: 

a. Cơ 
quan 
ban 
hành 

b. Loại 
văn bản 

c. Số Ký 
hiệu 

d. Trích 
yếu 

e. Ngày 
ban 
hành 

f. Ngày 
hiệu lực 

g. Điều, 
Khoản, 
Điểm 

h. 
Đường 
link 
VBQPPL 

        

 

TRƯờNG HợP, THủ TụC HÀNH CHÍNH THUộC QUảN LÝ CủA Bộ/ NGÀNH (NếU Bộ QUảN LÝ= A1) 

8. Thủ tục hành chính có yêu cầu phí, lệ phí không? 

⃝Không yêu cầu  ⃝ Có yêu cầu  

[Nếu có] Danh sách phí, lệ phí  

Phí, lệ phí 1: [Tên] 

1 Tên phí lệ phí   …………………………………………   

2 Mức phí/ lệ phí ……………………………………………  VNĐ 

3 Phương pháp tính phí, lệ phí (nếu có): ……………………………………………… 

4 Căn cứ pháp lý (format như phần thông tin TTHC) 

Thêm Phí, lệ phí 2...n 

MỗI LOạI PHÍ Lệ PHÍ ĐƯợC THÊM MớI FORMAT NHƯ TRÊN 

CÓ THể THÊM ĐếN 10 LOạI PHÍ, Lệ PHÍ:  

 

9. Tổng số lượt TTHC đã giải quyết trong năm 2019*:  

  Tổng số lượt TTHC đã giải quyết (số liệu cả nước) 
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2. Tính chi phí tuân thủ 

Tính chi phí tuân thủ TTHC đối với doanh nghiệp theo các bước thực hiện*: 

1 Chuẩn bị hồ sơ     giờ làm việc 

2 Nộp hồ sơ     giờ làm việc 

3 Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan 
có thẩm quyền 

    giờ làm việc 

4 Nhận kết quả     giờ làm việc 

5 Công việc khác, nêu rõ nhập text..     giờ làm việc 

6 Chi phí tư vấn, dịch vụ       VNĐ 

3. Rà soát TTHC 

1. Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến của TTHC 

⃝Mức độ 3    ⃝Mức độ 4   ⃝Không phù hợp 

2. Mục tiêu của TTHC là gì và việc thực hiện TTHC có đạt được các mục tiêu không? 

STT a.Tên mục tiêu b.Có đạt được mục tiêu 
không? 

1 ….. ⃝ Có   ⃝ Không 

2 ….. ⃝ Có   ⃝ Không 

3 ….. ⃝ Có   ⃝ Không 

… ….. ⃝ Có   ⃝ Không 

N ….. ⃝ Có   ⃝ Không 

 

3. Có biện pháp khác để thay thế thủ tục hành chính này mà vẫn đảm bảo mục tiêu đặt 
ra hay không? 

⃝ Có      ⃝ Không 

4. Với câu trả lời đối với hai câu hỏi trên đây thì thủ tục này có cần thiết hay không? 

⃝ Có      ⃝ Không 
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5. Rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp của các bộ phận cấu 
thành TTHC 

Nội dung đánh giá a.Kết quả 

b.Kiến nghị: 

Văn bản cần sửa đổi, bổ sung 
(Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký 
hiệu; ngày, tháng, năm; điều, 

khoản, điểm quy định) 

1. Tên TTHC  

Có được quy định rõ ràng, thống 
nhất và phù hợp không? 

⃝ Có   ⃝ Không  

2. Trình tự thực hiện  

2.1) Có được quy định đầy đủ, rõ 
ràng và phù hợp không? 

⃝ Có   ⃝ Không  

2.2) Có được quy định cụ thể các 
bước, nội dung công việc, trách 
nhiệm thực hiện của từng bước 
không? 

⃝ Có   ⃝ Không  

3. Cách thức thực hiện  

Có được quy định đầy đủ, rõ ràng và 
phù hợp với đối tượng thực hiện, cơ 
quan giải quyết TTHC không? 

⃝ Có   ⃝ Không  

4. Hồ sơ và mẫu đơn  

4.1) Có được quy định rõ ràng, cụ thể 
về tên, quy cách, số lượng của từng 
thành phần hồ sơ; nội dung thông tin 
của từng thành phần hồ sơ có phục 
vụ cho xem xét, giải quyết TTHC; đã 
loại trừ hồ sơ trùng lặp hoặc đã được 
lưu trữ, kết nối, chia sẻ thông tin 
giữa các cơ quan hay không? Có quy 
định về mẫu đơn, tờ khai không? 

⃝ Có   ⃝ Không  

4.2) Có được quy định rõ ràng và phù 
hợp về số lượng không? 

⃝ Có   ⃝ Không  

5. Thời hạn giải quyết  

5.1) Có được quy định rõ ràng, cụ thể ⃝ Có   ⃝ Không  
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và phù hợp không? 

5.2) Trong trường hợp một TTHC do 
nhiều cơ quan có thẩm quyền giải 
quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ 
thời hạn giải quyết của từng cơ quan 
và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa 
các cơ quan? 

⃝ Có   ⃝ Không  

6. Cơ quan giải quyết  

Có được quy định hợp lý, rõ ràng, cụ 
thể không? 

⃝ Có   ⃝ Không  

7. Đối tượng thực hiện  

Có được quy định hợp lý, rõ ràng, cụ 
thể không? 

⃝ Có   ⃝ Không  

8. Kết quả thực hiện  

8.1) Nếu có quy định về thời hạn 
hiệu lực thì quy định này có hợp lý, 
hợp pháp không? 

⃝ Có   ⃝ Không  

8.2) Quy định phạm vi có giá trị hiệu 
lực có hợp lý, hợp pháp không? 

⃝ Có   ⃝ Không  

6 Kết quả đánh giá chung về TTHC 

⃝ TTHC có thể được Bãi bỏ toàn bộ  

⃝ TTHC có thể cắt giảm, đơn giản hóa  

⃝ TTHC duy trì, giữ nguyên 

7. [Nếu TTHC có thể cắt giảm, đơn giản hóa] Tính chi phí tuân thủ TTHC sau khi rà soát: 

1 Chuẩn bị hồ sơ     giờ làm việc 

2 Nộp hồ sơ     giờ làm việc 

3 Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan 
có thẩm quyền 

    giờ làm việc 

4 Nhận kết quả     giờ làm việc 

5 Công việc khác, nêu rõ nhập text..     giờ làm việc 

6 Chi phí tư vấn, dịch vụ       VNĐ 
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B2. Thủ tục 2: [Tên] 

MỗI TTHC ĐƯợC THÊM MớI FORMAT NHƯ B1 

CÓ THể THÊM ĐếN 20 TTHC 
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C. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH 
DOANH*  

C1. TÀI CHÍNH* 

Ngành nghề đầu tư kinh doanh này có quy định yêu cầu, điều kiện về tài chính  không? 

⃝ Có      ⃝ Không 

[NếU, CHọN CÓ TIếP TụC TRả LờI CÁC CÂU HỏI DƯớI ĐÂY] 

C1.1. Yêu cầu, điều kiện 1: [Tên yêu cầu, điều kiện] 

1. Thống kê 

1 Tên yêu cầu, điều kiện* 

Tóm tắt ngắn gọn nội dung yêu cầu điều kiện, ví dụ: Vốn pháp định/ Vốn đầu tư..  

 

2.1 Có quy định số tiền cụ thể không?    

⃝ Không quy định về số tiền cụ thể, trích dẫn chi tiết: .......... 
⃝ Có quy định chi tiết số tiền:  

TT a.Điều kiện b.Số tiền c.Đơn vị tiền tệ 

1    

2    

...    

 

2.2 Căn cứ pháp lý* (format như phần thông tin TTHC) 

3.1 Hồ sơ, tài liệu yêu cầu xuất trình khi cấp phép hoặc thanh, kiểm tra thực tế* 

⃝ Không yêu cầu 

⃝ Có yêu cầu, liệt kê danh mục hồ sơ, tài liệu: 

TT a.Tên tài liệu b.Tài liệu có được mẫu, biểu, 
hoặc hướng dẫn chi tiết về 
các nội dung cần thiết không? 

1  ⃝ Có    ⃝ Không 

2  ⃝ Có    ⃝ Không 

...  ⃝ Có    ⃝ Không 

3.2 Căn cứ pháp lý* (format như phần thông tin TTHC) 

2. Chi phí tuân thủ 
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1 Thời gian chuẩn bị hồ sơ, tài liệu yêu cầu xuất trình khi 
cấp phép hoặc thanh, kiểm tra thực tế 

      giờ làm việc 

2 Ước tính chi phí tư vấn, dịch vụ thực hiện TTHC với cơ 
quan nhà nước 

     VNĐ 

3. Rà soát, đánh giá sự cần thiết, hợp lý/ sự phù hợp của yêu cầu điều kiện  

1. Yêu cầu, điều kiện này được đặt ra nhằm đạt được mục tiêu gì và mục tiêu này có 
được đáp ứng khi thực hiện không? 

Mục tiêu 1: ………………………………… ⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

Mục tiêu 2: …………………………………… ⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

Mục tiêu 3: …………………………………………  ⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

Mục tiêu 4: …………………………………………  ⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

Mục tiêu 5: …………………………………………  ⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

Mục tiêu 6: …………………………………………  ⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

2. Có biện pháp khác để thay thế Yêu cầu, điều kiện này mà vẫn đảm bảo mục tiêu 
đặt ra hay không? 

⃝  Có, nêu biện pháp thay thế nhập text     

⃝  Không, lý do nhập text     

3. Yêu cầu, điều kiện này có HỢP LÝ không? 

⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

4. Yêu cầu, điều kiện này có HỢP PHÁP không? 

⃝  Có ⃝  Không, chỉ rõ quy định không bảo đảm tính hợp pháp: nhập text     

5. Kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa  

⃝  Giữ nguyên  

⃝  Có thể cắt giảm, đơn giản hóa  

nêu rõ đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa nhập text     

Nêu rõ nội dung cần cắt giảm, đơn giản hóa, phương án kiến nghị cụ thể, văn 
bản, trích yếu, điều, khoản, điểm cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 

⃝  Bãi bỏ toàn bộ 

6. [Nếu Có thể cắt giảm, đơn giản hóa] Tính Chi phí tuân thủ 

1 Thời gian chuẩn bị hồ sơ, tài liệu yêu cầu xuất trình khi 
cấp phép hoặc thanh, kiểm tra thực tế 

      giờ làm việc 

2 Ước tính chi phí tư vấn, dịch vụ thực hiện TTHC với cơ 
quan nhà nước 

     VNĐ 

 



 

15 

 

C1.2. Yêu cầu, điều kiện 2: [Tên yêu cầu, điều kiện] 

MỗI YÊU CầU ĐIềU KIệN ĐƯợC THÊM MớI Sẽ FORMAT NHƯ PHầN C1.1 

CÓ THể THÊM ĐếN 10 YÊU CầU ĐIềU KIệN 
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C2. BẤT ĐỘNG SẢN: Cơ sở, địa điểm sản xuất, kinh doanh* 

Ngành nghề đầu tư kinh doanh này có quy định yêu cầu, điều kiện về cơ sở, địa điểm 
sản xuất, kinh doanh không? 

⃝ Có      ⃝ Không 

[NếU, CHọN CÓ TIếP TụC TRả LờI CÁC CÂU HỏI DƯớI ĐÂY, TÍCH VÀO CÁC PHầN CÓ QUY ĐịNH, NếU CHọN 

KHÔNG, CHUYếN C3] 

C2.1.  Yêu cầu, điều kiện 1: [Tên yêu cầu, điều kiện] 

1. Thống kê  

1. Tên yêu cầu, điều kiện* 

 

2.1 Quy định về kích thước, diện tích, thể tích/ khối tích* 

⃝ Không quy định 

⃝ Có quy định: 

Trích dẫn nội dung yêu cầu chi tiết:   điền text    

2.2 Căn cứ pháp lý (format như phần thông tin TTHC) 

3.1 Quy định về yêu cầu thiết kế, kỹ thuật cần tuân thủ* 

⃝ Không quy định  

⃝ Có quy định 

[NếU CÓ] Trích dẫn nội dung yêu cầu chi tiết, và yêu cầu này có được áp dụng theo Tiêu 
chuẩn/ Quy chuẩn Việt Nam nào không?   

TT Nội dung quy định thiết 
kế, kỹ thuật 

Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn Mã số Tiêu chuẩn/ 
Quy chuẩn 

1    

2    

…    

n    

3.2 Căn cứ pháp lý (format như phần thông tin TTHC)  
4.1 Hồ sơ, tài liệu yêu cầu xuất trình khi cấp phép hoặc thanh, kiểm tra thực tế*? 

⃝ Không yêu cầu 

⃝ Có yêu cầu, liệt kê danh mục hồ sơ, tài liệu: 

 

TT Tên tài liệu Tài liệu có được mẫu, biểu, 
hoặc hướng dẫn chi tiết về 
các nội dung cần thiết 
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không? 

1  ⃝ Có    ⃝ Không 

2  ⃝ Có    ⃝ Không 

…  ⃝ Có    ⃝ Không 

n  ⃝ Có    ⃝ Không 

4.2 Căn cứ pháp lý* (format như phần thông tin TTHC) 

2. Chi phí tuân thủ 

1. Thời gian chuẩn bị hồ sơ, tài liệu yêu cầu xuất trình khi cấp 
phép hoặc thanh, kiểm tra thực tế 

      giờ làm việc 

2. Ước tính chi phí tư vấn, dịch vụ thực hiện TTHC với cơ quan 
nhà nước 

     VNĐ 

3. Ước tính chi phí đầu tư tối thiểu để đáp ứng yêu cầu theo 
quy định pháp luật 

     VNĐ 

3. Rà soát, đánh giá sự cần thiết, hợp lý/ sự phù hợp của yêu cầu điều kiện  

1. Yêu cầu, điều kiện này được đặt ra nhằm đạt được mục tiêu gì và mục tiêu này có 
được đáp ứng khi thực hiện không? 

Mục tiêu 1: ………………………………… ⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

Mục tiêu 2: …………………………………… ⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

Mục tiêu 3: …………………………………………  ⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

Mục tiêu 4: …………………………………………  ⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

Mục tiêu 5: …………………………………………  ⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

Mục tiêu 6: …………………………………………  ⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

2. Có biện pháp khác để thay thế Yêu cầu, điều kiện này này mà vẫn đảm bảo mục 
tiêu đặt ra hay không? 

⃝  Có, nêu biện pháp thay thế nhập text     

⃝  Không, lý do nhập text     

3. Yêu cầu, điều kiện này có HỢP LÝ không? 

⃝  Có  

⃝  Không, lý do nhập text     

4. Yêu cầu, điều kiện  này có HỢP PHÁP không? 

⃝  Có  

⃝  Không, chỉ rõ quy định không bảo đảm tính hợp pháp: nhập text     
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5. Yêu cầu, điều kiện này có RÕ RÀNG với đối tượng thực hiện, cơ quan quản lý 
chuyên ngành không không? 

⃝  Có  

⃝  Không, chỉ rõ quy định chưa rõ ràng: nhập text     

6. Kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa  

⃝  Giữ nguyên  

⃝  Có thể cắt giảm, đơn giản hóa  

nêu rõ đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa nhập text     

Nêu rõ nội dung cần cắt giảm, đơn giản hóa, phương án kiến nghị cụ thể, văn 
bản, trích yếu, điều, khoản, điểm cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 

⃝  Bãi bỏ toàn bộ 

7. [Nếu Có thể cắt giảm, đơn giản hóa ] Tính Chi phí tuân thủ 
1. Thời gian chuẩn bị hồ sơ, tài liệu yêu cầu xuất trình khi 

cấp phép hoặc thanh, kiểm tra thực tế 
      giờ làm việc 

2. Ước tính chi phí tư vấn, dịch vụ thực hiện TTHC với cơ 
quan nhà nước 

     VNĐ 

3. Ước tính chi phí đầu tư tối thiểu để đáp ứng yêu cầu 
theo quy định pháp luật 

     VNĐ 

 

C2.1. Yêu cầu, điều kiện 2: [Tên yêu cầu, điều kiện] 

MỗI CƠ Sở/ ĐịA ĐIểM/ CÔNG TRÌNH  ĐƯợC THÊM MớI ĐềU CÓ FORMAT NHƯ C2.1. 

CÓ THể THÊM ĐếN 10 YÊU CầU ĐIềU KIệN 
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C3. NĂNG LỰC SẢN XUẤT: Trang thiết bị, máy móc, phương tiện, vật tư 
..* 

Ngành nghề đầu tư kinh doanh này có quy định yêu cầu, điều kiện về năng lực sản 
xuất như trang thiết bị, máy móc, phương tiện, vật tư cho sản xuất, kinh doanh 
không? 

⃝ Có      ⃝ Không 

[NếU, CHọN CÓ TIếP TụC TRả LờI CÁC CÂU HỏI DƯớI ĐÂY, TÍCH VÀO CÁC PHầN CÓ QUY ĐịNH, NếU CHọN 

KHÔNG, CHUYếN C4] 

C3.1. Yêu cầu, điều kiện 1: [Tên yêu cầu, điều kiện] 

1. Thống kê  

1. Tên yêu cầu, điều kiện* 

Nhập text 

2. Quy định về số lượng tối thiểu* 

⃝ Không quy định  

⃝ Có, trích dẫn quy định điền text .. 

Căn cứ pháp lý* (format như phần thông tin TTHC) 

3. Quy định về xuất xứ* 

⃝ Không quy định  

⃝ Có, trích dẫn quy định điền text .. 

Căn cứ pháp lý* (format như phần thông tin TTHC) 

4. Quy định về niên hạn sử dụng* 

⃝ Không quy định  

⃝ Có, trích dẫn quy định điền text .. 

Căn cứ pháp lý* (format như phần thông tin TTHC) 

5. Quy định chức năng/ công năng* 

⃝ Không quy định  

⃝ Có, trích dẫn quy định điền text .. 

Căn cứ pháp lý (format như phần thông tin TTHC) 

6. Quy định thanh toán trực tuyến  

⃝ Không quy định  

⃝ Có, trích dẫn quy định điền text .. 

Căn cứ pháp lý (format như phần thông tin TTHC) 

7. Quy định bảo mật thông tin 
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⃝ Không quy định  

⃝ Có, trích dẫn quy định điền text .. 

Căn cứ pháp lý (format như phần thông tin TTHC) 

8. Quy định khác 1 

Trích dẫn quy định điền text .. 

Căn cứ pháp lý (format như phần thông tin TTHC) 

9. Quy định khác 2 

Trích dẫn quy định điền text .. 

Căn cứ pháp lý (format như phần thông tin TTHC) 

10. Quy định khác 3 

Trích dẫn quy định điền text .. 

Căn cứ pháp lý (format như phần thông tin TTHC) 

11. Quy định khác 4 

Trích dẫn quy định điền text .. 

Căn cứ pháp lý (format như phần thông tin TTHC) 

12. Quy định khác 5 

Trích dẫn quy định điền text .. 

Căn cứ pháp lý (format như phần thông tin TTHC) 

13. Quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn cần tuân thủ* 

⃝ Không quy định  

⃝ Có quy định 

[NếU CÓ] Trích dẫn nội dung yêu cầu chi tiết, và yêu cầu này có được áp dụng theo 
Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn Việt Nam nào không?   

TT Nội dung quy định kỹ 
thuật 

Áp dụng theo Tiêu chuẩn/ Quy 
chuẩn nào? 

Mã số TCQC 

1    

2    

…    

n    

Căn cứ pháp lý (format như phần thông tin TTHC)  

14. Hồ sơ, tài liệu yêu cầu xuất trình khi cấp phép hoặc thanh, kiểm tra thực tế* 

⃝ Không yêu cầu 
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⃝ Có yêu cầu, liệt kê danh mục hồ sơ, tài liệu: 

TT Tên tài liệu Tài liệu có được mẫu, biểu, 
hoặc hướng dẫn chi tiết về 
các nội dung cần thiết 
không? 

1  ⃝ Có    ⃝ Không 

2  ⃝ Có    ⃝ Không 

…  ⃝ Có    ⃝ Không 

n  ⃝ Có    ⃝ Không 

Căn cứ pháp lý* (format như phần thông tin TTHC) 

2. Chi phí tuân thủ 

1. Thời gian chuẩn bị hồ sơ, tài liệu yêu cầu xuất trình khi cấp 
phép hoặc thanh, kiểm tra thực tế 

      giờ làm việc 

2. Ước tính chi phí tư vấn, dịch vụ thực hiện TTHC với cơ quan 
nhà nước 

     VNĐ 

3. Ước tính chi phí đầu tư tối thiểu để đáp ứng yêu cầu theo 
quy định pháp luật 

     VNĐ 

3. Rà soát, đánh giá sự cần thiết, hợp lý/ sự phù hợp của yêu cầu điều kiện  

1. Yêu cầu, điều kiện này được đặt ra nhằm đạt được mục tiêu gì và mục tiêu này có 
được đáp ứng khi thực hiện không? 

Mục tiêu 1: ………………………………… ⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

Mục tiêu 2: …………………………………… ⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

Mục tiêu 3: …………………………………………  ⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

Mục tiêu 4: …………………………………………  ⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

Mục tiêu 5: …………………………………………  ⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

Mục tiêu 6: …………………………………………  ⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

2. Có biện pháp khác để thay thế Yêu cầu, điều kiện này mà vẫn đảm bảo mục tiêu 
đặt ra hay không? 

⃝  Có, nêu biện pháp thay thế nhập text     

⃝  Không, lý do nhập text     

3. Yêu cầu, điều kiện này có HỢP LÝ không? 

⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     
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4. Yêu cầu, điều kiện này có HỢP PHÁP không? 

⃝  Có ⃝  Không, chỉ rõ quy định không bảo đảm tính hợp pháp: nhập text     

5. Kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa  

⃝  Giữ nguyên  

⃝  Có thể cắt giảm, đơn giản hóa  

nêu rõ đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa nhập text     

Nêu rõ nội dung cần cắt giảm, đơn giản hóa, phương án kiến nghị cụ thể, văn 
bản, trích yếu, điều, khoản, điểm cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 

⃝  Bãi bỏ toàn bộ 

 

6. [Có thể cắt giảm, đơn giản hóa] Tính Chi phí tuân thủ 
1. Thời gian chuẩn bị hồ sơ, tài liệu yêu cầu xuất trình khi 

cấp phép hoặc thanh, kiểm tra thực tế 
      giờ làm việc 

2. Ước tính chi phí tư vấn, dịch vụ thực hiện TTHC với cơ 
quan nhà nước 

     VNĐ 

3. Ước tính chi phí đầu tư tối thiểu để đáp ứng yêu cầu 
theo quy định pháp luật 

     VNĐ 

 

C3.2. Yêu cầu, điều kiện 2:  [Tên yêu cầu, điều kiện] 

MỗI LOạI TRANG THIếT Bị, MÁY MÓC, PHƯƠNG TIệN, VậT TƯ CHO SảN XUấT, KINH DOANH ĐƯợC THÊM MớI 

ĐềU CÓ FORMAT NHƯ C3.1. 

CÓ THể THÊM ĐếN 20 YÊU CầU ĐIềU KIệN 
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C4. NHÂN LỰC* 

Ngành nghề đầu tư kinh doanh này có quy định yêu cầu, điều kiện về nhân lực tham 
gia hoạt động sản xuất, kinh doanh không? 

⃝ Có      ⃝ Không 

[NếU, CHọN CÓ TIếP TụC TRả LờI CÁC CÂU HỏI DƯớI ĐÂY, TÍCH VÀO CÁC PHầN CÓ QUY ĐịNH, NếU CHọN 

KHÔNG, CHUYếN C4] 

C4.1. Yêu cầu, điều kiện 1: [Tên yêu cầu, điều kiện]  

1. Thống kê  

1. Tên yêu cầu* 

 

2. Quy định về số lượng 

⃝ Không quy định  

⃝ Có, trích dẫn quy định điền text .. 

Căn cứ pháp lý* (format như phần thông tin TTHC) 

3. Quy định về chuyên môn  

⃝ Không quy định  

⃝ Có quy định nhưng không rõ ràng, trích dẫn quy định điền text .. 

⃝ Có quy định rõ ràng, chi tiết: 

  Bằng cấp học vấn: 

 Phổ thông 

 Trung cấp  

 Cao đẳng 

 Cử nhân đại học/ Kỹ sư, chuyên ngành nhập text... 

 Thạc sỹ, chuyên môn nhập text... 

 Tiến sỹ, chuyên môn nhập text... 

 Chứng chỉ hành nghề, chi tiết: nhập text...… 

 Số năm kinh nghiệm, chi tiết nhập text...… 

 Số dự án đã tham gia, chi tiết nhập text...… 

 Số dự án đã trực tiếp quản lý, chi tiết nhập text...… 

 Tập huấn nghiệp vụ, chi tiết nhập text...… 

 Đánh giá năng lực định kỳ, chi tiết nhập text...… 

 Khác, chi tiết nhập text...… 
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[Nếu có] Căn cứ pháp lý* (format như phần thông tin TTHC) 

4. Hồ sơ, tài liệu yêu cầu xuất trình khi cấp phép hoặc thanh, kiểm tra thực tế * (ví dụ 
xuất trình bằng cấp, lý lịch công tác, hợp đồng lao động…) 

⃝ Không yêu cầu 

⃝ Có yêu cầu, liệt kê danh mục hồ sơ, tài liệu: 

 Yêu cầu bản sao bằng cấp, chứng chỉ 

 Yêu cầu lý lịch công tác 

 Yêu cầu sơ yếu lý lịch 

 Yêu cầu lý lịch tư pháp 

 Yêu cầu chứng nhận sức khỏe 

 Yêu cầu hợp đồng lao động 

⃝ Tối thiểu 1 năm 

⃝ Tối thiểu 3 năm 

⃝ Không thời hạn 

 Khác, chi tiết… 

Căn cứ pháp lý* (format như phần thông tin TTHC) 

2. Chi phí tuân thủ 

1 Thời gian chuẩn bị hồ sơ, tài liệu yêu cầu xuất trình khi cấp 
phép hoặc thanh, kiểm tra thực tế 

      giờ làm việc 

2 Ước tính chi phí tư vấn, dịch vụ thực hiện TTHC với cơ quan 
nhà nước 

     VNĐ 

3 Ước tính chi phí lương trung bình cho một cán bộ đáp ứng 
các yêu cầu trên 

     VNĐ/người/ 
tháng 

4 Ước tính chi phí ĐÀO TẠO/ TẬP HUẤN nghiệp vụ tối thiểu 
để đáp ứng yêu cầu theo quy định pháp luật, nếu có 

     VNĐ/ người 

3. Rà soát, đánh giá sự cần thiết, hợp lý/ sự phù hợp của yêu cầu điều kiện  

1. Yêu cầu, điều kiện này được đặt ra nhằm đạt được mục tiêu gì và mục tiêu này có 
được đáp ứng khi thực hiện không? 

Mục tiêu 1: ………………………………… ⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

Mục tiêu 2: …………………………………… ⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

Mục tiêu 3: …………………………………………  ⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

Mục tiêu 4: …………………………………………  ⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

Mục tiêu 5: …………………………………………  ⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     
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Mục tiêu 6: …………………………………………  ⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

2. Có biện pháp khác để thay thế Yêu cầu, điều kiện này mà vẫn đảm bảo mục tiêu 
đặt ra hay không? 

⃝  Có, nêu biện pháp thay thế nhập text     

⃝  Không, lý do nhập text     

3. Yêu cầu, điều kiện này có HỢP LÝ không? 

⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

4. Yêu cầu, điều kiện này có HỢP PHÁP không? 

⃝  Có ⃝  Không, chỉ rõ quy định không bảo đảm tính hợp pháp: nhập text     

5. Kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa  

⃝  Giữ nguyên  

⃝  Có thể cắt giảm, đơn giản hóa  

nêu rõ đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa nhập text     

Nêu rõ nội dung cần cắt giảm, đơn giản hóa, phương án kiến nghị cụ thể, văn 
bản, trích yếu, điều, khoản, điểm cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 

⃝  Bãi bỏ toàn bộ 

 

6. [Nếu Có thể cắt giảm, đơn giản hóa] Tính Chi phí tuân thủ 

1 Thời gian chuẩn bị hồ sơ, tài liệu yêu cầu xuất trình khi cấp 
phép hoặc thanh, kiểm tra thực tế 

      giờ làm việc 

2 Ước tính chi phí tư vấn, dịch vụ thực hiện TTHC với cơ quan 
nhà nước 

     VNĐ 

3 Ước tính chi phí lương trung bình cho một cán bộ đáp ứng 
các yêu cầu trên 

     VNĐ/người/ 
tháng 

4 Ước tính chi phí ĐÀO TẠO/ TẬP HUẤN nghiệp vụ tối thiểu 
để đáp ứng yêu cầu theo quy định pháp luật, nếu có 

     VNĐ/ người 

 

C4.2. Thêm yêu cầu, điều kiện 2: [Tên yêu cầu, điều kiện] 

MỗI YÊU CầU ĐIềU KIệN Về NGUồN LựC THEM MớI ĐƯợC FORMAT NHE C4.1  

CÓ THể THÊM ĐếN 5 YÊU CầU ĐIềU KIệN 
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C5. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ* 

Ngành nghề đầu tư kinh doanh này có quy định yêu cầu, điều kiện về tổ chức và quản 
lý của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh không? 

⃝ Có      ⃝ Không 

[NếU, CHọN CÓ TIếP TụC TRả LờI CÁC CÂU HỏI DƯớI ĐÂY, TÍCH VÀO CÁC PHầN CÓ QUY ĐịNH, NếU CHọN 

KHÔNG, CHUYếN D] 

C5.1. Yêu cầu, điều kiện 1: [Tên yêu cầu, điều kiện]  

1. Thống kê  

1. Tên yêu cầu* 

Nhập text 

2. Quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn cần tuân thủ* 

⃝ Không quy định  

⃝ Có quy định 

[NếU CÓ] Trích dẫn nội dung yêu cầu chi tiết, và yêu cầu này có được áp dụng theo 
Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn Việt Nam nào không?   

TT Nội dung quy định kỹ 
thuật 

Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn Mã số Tiêu chuẩn/ 
Quy chuẩn 

1    

2    

…    

n    

Căn cứ pháp lý (format như phần thông tin TTHC)  

3. Hồ sơ, tài liệu yêu cầu xuất trình khi cấp phép hoặc thanh, kiểm tra thực tế* 

⃝ Không yêu cầu 

⃝ Có yêu cầu, liệt kê danh mục hồ sơ, tài liệu: 

TT Tên tài liệu Tài liệu có được mẫu, biểu, 
hoặc hướng dẫn chi tiết về các 
nội dung cần thiết không? 

1  ⃝ Có    ⃝ Không 

2  ⃝ Có    ⃝ Không 
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…  ⃝ Có    ⃝ Không 

n  ⃝ Có    ⃝ Không 

Căn cứ pháp lý* (format như phần thông tin TTHC) 

2. Chi phí tuân thủ 

1. Thời gian chuẩn bị hồ sơ, tài liệu yêu cầu xuất trình khi cấp 
phép hoặc thanh, kiểm tra thực tế 

      giờ làm việc 

2. Ước tính chi phí tư vấn, dịch vụ thực hiện TTHC với cơ 
quan nhà nước 

     VNĐ 

3. Ước tính chi phí đầu tư tối thiểu để đáp ứng yêu cầu theo 
quy định pháp luật 

     VNĐ 

3. Rà soát, đánh giá sự cần thiết, hợp lý/ sự phù hợp của yêu cầu điều kiện  

1. Yêu cầu, điều kiện này được đặt ra nhằm đạt được mục tiêu gì và mục tiêu này có 
được đáp ứng khi thực hiện không? 

Mục tiêu 1: ………………………………… ⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

Mục tiêu 2: …………………………………… ⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

Mục tiêu 3: …………………………………………  ⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

Mục tiêu 4: …………………………………………  ⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

Mục tiêu 5: …………………………………………  ⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

Mục tiêu 6: …………………………………………  ⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

2. Có biện pháp khác để thay thế Yêu cầu, điều kiện này mà vẫn đảm bảo mục tiêu 
đặt ra hay không? 

⃝  Có, nêu biện pháp thay thế nhập text     

⃝  Không, lý do nhập text     

3. Yêu cầu, điều kiện này có HỢP LÝ không? 

⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

4. Yêu cầu, điều kiện này có HỢP PHÁP không? 

⃝  Có ⃝  Không, chỉ rõ quy định không bảo đảm tính hợp pháp: nhập text     

5. Kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa  

⃝  Giữ nguyên  

⃝  Có thể cắt giảm, đơn giản hóa  

nêu rõ đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa nhập text     

Nêu rõ nội dung cần cắt giảm, đơn giản hóa, phương án kiến nghị cụ thể, văn 
bản, trích yếu, điều, khoản, điểm cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 
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⃝  Bãi bỏ toàn bộ 

6. [Nếu Có thể cắt giảm, đơn giản hóa] Tính Chi phí tuân thủ 
1. Thời gian chuẩn bị hồ sơ, tài liệu yêu cầu xuất trình khi 

cấp phép hoặc thanh, kiểm tra thực tế 
      giờ làm việc 

2. Ước tính chi phí tư vấn, dịch vụ thực hiện TTHC với cơ 
quan nhà nước 

     VNĐ 

3. Ước tính chi phí đầu tư tối thiểu để đáp ứng yêu cầu 
theo quy định pháp luật 

     VNĐ 

 

C5.2. Yêu cầu, điều kiện 2:  [Tên yêu cầu, điều kiện] 

MỗI LOạI YÊU CầU, ĐIềU KIệN Về Tổ CHứC VÀ QUảN LÝ ĐƯợC THÊM MớI ĐềU CÓ FORMAT NHƯ C5.1. 

CÓ THể THÊM ĐếN 10 YÊU CầU ĐIềU KIệN 
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D. YÊU CẦU BÁO CÁO 

D1. Chế độ báo cáo [Tên báo cáo]  

1. Thống kê 

1 Tên chế độ báo cáo  

2 Bộ chủ quản  

3 Cơ quan nhận báo cáo  

4. Tần suất thực hiện, thời gian chốt số liệu báo cáo và thời hạn gửi báo cáo: 

 

Tần suất Số báo cáo thực 
hiện trong 1 năm 

Có quy định về 
thời gian chốt số 
liệu 

Có quy định về 
thời hạn gửi báo 
cáo 

 Tháng  ⃝ Không   
⃝ Có, nhập text 
.. 

⃝ Không   
⃝ Có, nhập text 
.. 

 Quý 
 ⃝ Không   

⃝ Có, nhập text 
.. 

⃝ Không   
⃝ Có, nhập text 
.. 

 6 tháng  ⃝ Không   
⃝ Có, nhập text 
.. 

⃝ Không   
⃝ Có, nhập text 
.. 

 Năm  ⃝ Không   
⃝ Có, nhập text 
.. 

⃝ Không   
⃝ Có, nhập text 
.. 

 Khác, nêu rõ .. 
 ⃝ Không   

⃝ Có, nhập text 
.. 

⃝ Không   
⃝ Có, nhập text 
.. 

 

5. Nội dung yêu cầu báo cáo 

⃝ Không quy định 

⃝ Có, trích dẫn quy định:   nhập text ... 

6. Mẫu đề cương, biểu mẫu số liệu báo cáo: 

⃝ Không quy định 

⃝ Có quy định 

7. Phương thức gửi báo cáo* 
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 Gửi trực tiếp 

 Gửi qua dịch vụ bưu chính 

 Gửi qua Fax 

 Gửi qua hệ thống thư điện tử 

 Gửi qua hệ thống phần mềm thông tin báo cáo chuyên dụng 

 Cách khác, nêu rõ … 

8. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo* 

⃝ Không quy định 

⃝ Có quy định 

9. Căn cứ pháp lý*   (format như phần thông tin TTHC) 

10. Tổng số đối tượng phải tuân thủ chế độ báo cáo trong năm 2019*:  

Nhập tay kiểu số Tổng số đối tượng áp dụng (cả nước) 

2. Tính chi phí tuân thủ 

1 . Thời gian chuẩn bị báo cáo         giờ làm việc 

2. Thời gian đi lại để gửi báo cáo        giờ làm việc 

3. Chi phí tư vấn, dịch vụ           VNĐ 

3. Rà soát 

1. Yêu cầu chế độ báo cáo được đặt ra nhằm đạt được mục tiêu gì và mục tiêu này có 
được đáp ứng khi thực hiện không? 

Mục tiêu 1: ………………………………… ⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

Mục tiêu 2: …………………………………… ⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

Mục tiêu 3: …………………………………………  ⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

Mục tiêu 4: …………………………………………  ⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

Mục tiêu 5: …………………………………………  ⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

Mục tiêu 6: …………………………………………  ⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

2. Có biện pháp khác để thay thế chế độ báo cáo này mà vẫn đảm bảo mục tiêu đặt 
ra hay không? 

⃝  Có, nêu biện pháp thay thế nhập text     

⃝  Không, lý do nhập text     

3. Chế độ báo cáo có HỢP LÝ không? 

⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

4. Chế độ báo cáo này có HỢP PHÁP không? 

⃝  Có ⃝  Không, chỉ rõ quy định không bảo đảm tính hợp pháp: nhập text     
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5. Kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa  

⃝  Giữ nguyên  

⃝  Có thể cắt giảm, đơn giản hóa. Nêu rõ đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa nhập text     

Nêu rõ nội dung cần cắt giảm, đơn giản hóa, phương án kiến nghị cụ thể, văn 
bản, trích yếu, điều, khoản, điểm cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 

⃝  Bãi bỏ toàn bộ 

 
6. [Có thể cắt giảm, đơn giản hóa] Tính chi phí tuân thủ 

1 . Thời gian chuẩn bị báo cáo         giờ làm việc 

2. Thời gian đi lại để gửi báo cáo        giờ làm việc 

3. Chi phí tư vấn, dịch vụ           VNĐ 

 

D2.  Thêm chế độ báo cáo  

MỗI CHế Độ BÁO CÁO ĐƯợC THÊM MớI ĐềU CÓ FORMAT NHƯ D1. 
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E. QUY CHUẨN VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT 

E1. Tiêu chuẩn, Quy chuẩn [tên TCQC] 

1. Thống kê 

1 Tên TCQC kỹ thuật  

2 Số hiệu TCQC  

3 Bộ chủ quản  

 

4.  Văn bản yêu cầu áp dụng: (format như căn cứ pháp lý phần thông tin TTHC) 

5. Tổng số đối tượng phải tuân thủ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn trong năm 2019*:  

Nhập tay kiểu số Tổng số đối tượng áp dụng (cả nước) 

 

2. Tính chi phí tuân thủ 

Doanh nghiệp phải chịu chi phí như thế nào để đáp ứng những yêu cầu của Tiêu 
chuẩn, Quy chuẩn này? 

1 Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu kỹ thuật        giờ làm việc 

2 Nộp hồ sơ, tài liệu kỹ thuật cho cơ quan quản lý chuyên 
ngành 

     giờ làm việc 

3 Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan quản 
lý chuyên ngành 

     giờ làm việc 

4 Nhận kết quả từ cơ quan quản lý chuyên ngành      giờ làm việc 

5 Công việc khác, nêu rõ ……      giờ làm việc 

6 Chi phí tối thiểu kiểm tra thực tế cơ sở kinh doanh/ kiểm 
thử sản phẩm  

………… VNĐ 

7 Chi phí tư vấn, dịch vụ   ………… VNĐ 

3. Rà soát 

1. Yêu cầu TCQC kỹ thuật được đặt ra nhằm đạt được mục tiêu gì và mục tiêu này có 
được đáp ứng khi thực hiện không? 

Mục tiêu 1: ………………………………… ⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

Mục tiêu 2: …………………………………… ⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     
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Mục tiêu 3: …………………………………………  ⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

Mục tiêu 4: …………………………………………  ⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

Mục tiêu 5: …………………………………………  ⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

Mục tiêu 6: …………………………………………  ⃝  Có ⃝  Không, lý do nhập text     

2. TCQC kỹ thuật này có HỢP LÝ không? 

⃝  Có  

⃝  Không, lý do nhập text     

3. TCQC kỹ thuật này có HỢP PHÁP không? 

⃝  Có  

⃝  Không, lý do nhập text     

4. TCQC kỹ thuật này có tạo ra sự phân biệt đối xử và gây trở ngại không cần thiết 
đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại không? 

⃝  Không,  

⃝  Có 

[NếU CÓ] chỉ rõ nội dung tạo ra sự phân biệt đối xử và/ hoặc gây trở ngại không cần 
thiết đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại: nhập text      

5. Kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa  

⃝  Giữ nguyên  

⃝  Có thể cắt giảm, đơn giản hóa. Nêu rõ đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa nhập text     

Nêu rõ nội dung cần cắt giảm, đơn giản hóa, phương án kiến nghị cụ thể, văn 
bản, trích yếu, điều, khoản, điểm cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 

⃝  Bãi bỏ toàn bộ 

 

6. [Có thể cắt giảm, đơn giản hóa] Tính chi phí tuân thủ 

 

1 Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu kỹ thuật        giờ làm việc 

2 Nộp hồ sơ, tài liệu kỹ thuật cho cơ quan quản lý chuyên 
ngành 

     giờ làm việc 

3 Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan quản 
lý chuyên ngành 

     giờ làm việc 

4 Nhận kết quả từ cơ quan quản lý chuyên ngành      giờ làm việc 

5 Công việc khác, nêu rõ ……      giờ làm việc 

6 Chi phí tối thiểu kiểm tra thực tế cơ sở kinh doanh/ kiểm ………… VNĐ 
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thử sản phẩm  

7 Chi phí tư vấn, dịch vụ   ………… VNĐ 

 

E2.  Tiêu chuẩn, Quy chuẩn 

MỗI TIÊU CHUẩN, QUY CHUẩN ĐƯợC THÊM MớI ĐềU CÓ FORMAT NHƯ E1. 
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F. KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT 
NHẬP KHẨU 

F1. Kiểm tra chuyên ngành 1: [theo text nội dung nhập ở dưới…] 

1. Thống kê 

1. Thông tin chung 

Tên nhóm hàng hóa chịu sự điều chỉnh của 
các quy định, thủ tục kiểm tra chuyên ngành 
trong hoạt động XNK 

 

Mã HS (cấp độ 2 hoặc 4 chữ số) của nhóm 
hàng hóa 

 

Bộ chủ quản  

2. Nội dung kiểm tra chuyên ngành đối với nhóm hàng hóa trên có yêu cầu 
thực hiện TTHC không? 

⃝ Không     

⃝ Có 

[NếU CÓ], Nêu rõ thông tin về TTHC  

 

1 Thủ tục đã được công 
bố trên CSDLQG chưa? 

⃝ Thủ tục đã công bố trên CSDLQG 

⃝  Thủ tục chưa công bố trên CSDLQG 
 

2 Tên thủ tục hành chính   

3 Mã thủ tục hành chính   

4 Cấp thực hiện: 

 

 Cấp Trung ương 

 Cấp Tỉnh    

 Cấp Huyện  

 Cấp xã 

 

5 Kết quả của TTHC:   

6 Bộ quản lý*:   

7 Căn cứ pháp lý*: (format như phần thông tin TTHC) 
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3. Phí, lệ phí 

⃝Không yêu cầu  ⃝ Có yêu cầu  

[Nếu có] Danh sách phí, lệ phí (format như phần thông tin TTHC) 

4. Nội dung kiểm tra chuyên ngành đối với nhóm hàng hóa XNK trên có áp 
dụng theo Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật nào không? 

⃝ Không     

⃝ Có 

[NếU CÓ], Nêu rõ thông tin về TCQC áp dụng 

 TCQC kỹ thuật 1: [Tên] 

1 Tên TCQC kỹ thuật  

2 Số hiệu TCQC  

3 Bộ chủ quản  

 

4 Văn bản yêu cầu áp dụng: (format như căn cứ pháp lý phần thông tin TTHC) 

 

2. Tính chi phí tuân thủ 

Tổng số lượt TTHC về KTCN đối với nhóm Hàng hóa trên đã giải quyết trong năm 
2019*:  

Nhập tay kiểu số Tổng số đối tượng áp dụng (cả nước) 

Tính chi phí tuân thủ đối với doanh nghiệp theo các bước thực hiện*: 

1 Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu kỹ thuật        giờ làm việc 

2 Nộp hồ sơ, tài liệu kỹ thuật cho cơ quan quản lý chuyên 
ngành 

     giờ làm việc 

3 Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan 
quản lý chuyên ngành 

     giờ làm việc 

4 Nhận kết quả từ cơ quan quản lý chuyên ngành      giờ làm việc 

5 Công việc khác, nêu rõ ……      giờ làm việc 

6 Chi phí tối thiểu kiểm tra thực tế, kiểm thử sản phẩm  ………… VNĐ 
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7 Chi phí tư vấn, dịch vụ   ………… VNĐ 

3. Rà soát 

1. Thời điểm thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa XNK 

Thời điểm kiểm 
tra 

Điều kiện áp 
dụng 

Số lượng lô hàng thuộc nhóm hàng hóa 
này đã thực hiện thông quan trong năm 
2019 

 Kiểm tra trước 
thông quan 

chi tiết ... điền số ... 

 Kiểm tra sau 
thông quan 

chi tiết ... điền số ... 

Căn cứ pháp lý (format như căn cứ pháp lý phần thông tin TTHC) 

2. Phương thức kiểm tra thực tế hàng hóa 

Phương thức 
kiểm tra 

Điều kiện áp 
dụng 

Số lượng lô hàng thuộc nhóm hàng hóa 
này đã thực hiện thông quan trong năm 
2019 

 Kiểm tra thông 
thường 

chi tiết ... điền số ... 

 Kiểm tra giảm chi tiết ... điền số ... 

 Kiểm tra chặt chi tiết ... điền số ... 

 Thừa nhận/ 
công nhận kết quả 
lẫn nhau 

chi tiết ... điền số ... 

 Miễn kiểm tra chi tiết ... điền số ... 

Căn cứ pháp lý (format như căn cứ pháp lý phần thông tin TTHC) 

3. Tính chi phí tuân thủ nếu TTHC kiểm tra chuyên ngành được sửa đổi, bổ sung*: 

1 Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu kỹ thuật        giờ làm việc 

2 Nộp hồ sơ, tài liệu kỹ thuật cho cơ quan quản lý chuyên 
ngành 

     giờ làm việc 

3 Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan 
quản lý chuyên ngành 

     giờ làm việc 

4 Nhận kết quả từ cơ quan quản lý chuyên ngành      giờ làm việc 
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5 Công việc khác, nêu rõ ……      giờ làm việc 

6 Chi phí tối thiểu kiểm tra thực tế, kiểm thử sản phẩm  ………… VNĐ 

7 Chi phí tư vấn, dịch vụ   ………… VNĐ 

F2. Kiểm tra chuyên ngành 2: [theo text nội dung nhập ở dưới…] 

MỗI KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH ĐƯợC THÊM MớI ĐềU CÓ FORMAT NHƯ F1. 
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PHẦN 3: BIỂU MẪU 

Thống kê, rà soát, đánh giá, tính chi phí tuân thủ quy định DỰ KIẾN 
BAN HÀNH liên quan đến hoạt động kinh doanh cho các bộ, ngành 

Ghi chú:  

* Câu hỏi bắt buộc trả lời nếu được hỏi 

       Trả lời bằng cách điền thông tin 

  Phương án trả lời có thể có nhiều lựa chọn 

⃝   Phương án trả lời chỉ có một lựa chọn 

Lưu ý: 

Toàn bộ thông tin đầu vào cho biểu mẫu này về thống kê, tính chi phí tuân thủ quy 
định được sao chép từ Biểu mẫu Thống kê, rà soát, đánh giá, tính chi phí tuân thủ quy 
định HIỆN HÀNH từ kỳ gần nhất, Cán bộ thực hiện SỬA ĐỔI, hoặc GIỮ NGUYÊN các 
quy định HIỆN HÀNH, và thêm các quy định mới được bổ sung trong kỳ.  

 

A. THÔNG TIN CHUNG 

A1 Bộ/ngành*  

A2 Ngành nghề kinh doanh*  

A3 Loại ngành nghề kinh 
doanh* 

⃝ Không  có yêu cầu, điều kiện 

⃝ Có yêu cầu, điều kiện  

 theo quy định tại Luật Đầu tư 

 theo quy định tại VBQPPL chuyên ngành 

A4 Nhóm ngành nghề kinh 
doanh theo VSIC* 

 

 

B. Thủ tục hành chính  liên quan đến hoạt động kinh 
doanh* 

B1. Thủ tục 1: [Tên] 

1. Thống kê TTHC 

1 Thủ tục đã được công bố ⃝ Thủ tục đã công bố trên CSDLQG  
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trên CSDLQG chưa? ⃝  Thủ tục chưa công bố trên CSDLQG 

2 Tên thủ tục hành chính   

3 Mã thủ tục hành chính   

4 Cấp thực hiện: 

 

 Cấp Trung ương 

 Cấp Tỉnh    

 Cấp Huyện  

 Cấp xã 

 

5 Kết quả của TTHC:   

6 Bộ quản lý:   

7. Căn cứ pháp lý: 

a. Cơ 
quan 
ban 
hành 

b. Loại 
văn bản 

c. Số Ký 
hiệu 

d. Trích 
yếu 

e. Ngày 
ban 
hành 

f. Ngày 
hiệu lực 

g. Điều, 
Khoản, 
Điểm 

h. 
Đường 
link 
VBQPPL 

        

 

TRƯờNG HợP, THủ TụC HÀNH CHÍNH THUộC QUảN LÝ CủA Bộ/ NGÀNH (NếU Bộ QUảN LÝ= A1) 

8. Thủ tục hành chính có yêu cầu phí, lệ phí không? 

⃝Không yêu cầu  ⃝ Có yêu cầu  

[Nếu có] Danh sách phí, lệ phí  

Phí, lệ phí 1: [Tên] 

1 Tên phí lệ phí   …………………………………………   

2 Mức phí/ lệ phí ……………………………………………  VNĐ 

3 Phương pháp tính phí, lệ phí (nếu có): ……………………………………………… 

4 Căn cứ pháp lý (format như phần thông tin TTHC) 

Thêm Phí, lệ phí 2...n 

MỗI LOạI PHÍ Lệ PHÍ ĐƯợC THÊM MớI FORMAT NHƯ TRÊN 

CÓ THể THÊM ĐếN 10 LOạI PHÍ, Lệ PHÍ:  

 

9. Tổng số lượt TTHC đã giải quyết trong năm 2019*:  
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  Tổng số lượt TTHC đã giải quyết (số liệu cả nước) 
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2. Tính chi phí tuân thủ 

Tính chi phí tuân thủ TTHC đối với doanh nghiệp theo các bước thực hiện*: 

1 Chuẩn bị hồ sơ     giờ làm việc 

2 Nộp hồ sơ     giờ làm việc 

3 Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan 
có thẩm quyền 

    giờ làm việc 

4 Nhận kết quả     giờ làm việc 

5 Công việc khác, nêu rõ nhập text..     giờ làm việc 

6 Chi phí tư vấn, dịch vụ       VNĐ 

3. Thay đổi dự kiến 

TTHC này được thay đổi như thế nào? 

⃝Giữ nguyên    ⃝Sửa đổi   ⃝Bãi bỏ 

[Nếu chọn SỬA ĐỔI], Nội dung sửa đổi 

STT Nội dung sửa đổi Văn bản được sửa đổi Điều, Khoản, Điểm được 
sửa đổi 

1 …..   

2 …..   

3 …..   

… …..   

N …..   

 

B2. Thủ tục 2: [Tên] 

MỗI TTHC ĐƯợC THÊM MớI FORMAT NHƯ B1 

CÓ THể THÊM ĐếN 20 TTHC 
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C. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH 
DOANH*  

C1. TÀI CHÍNH* 

Ngành nghề đầu tư kinh doanh này có quy định yêu cầu, điều kiện về tài chính  không? 

⃝ Có      ⃝ Không 

[NếU, CHọN CÓ TIếP TụC TRả LờI CÁC CÂU HỏI DƯớI ĐÂY] 

C1.1. Yêu cầu, điều kiện 1: [Tên yêu cầu, điều kiện] 

1. Thống kê 

1 Tên yêu cầu, điều kiện* 

Tóm tắt ngắn gọn nội dung yêu cầu điều kiện, ví dụ: Vốn pháp định/ Vốn đầu tư..  

 

2.1 Có quy định số tiền cụ thể không?    

⃝ Không quy định về số tiền cụ thể, trích dẫn chi tiết: .......... 
⃝ Có quy định chi tiết số tiền:  

TT a.Điều kiện b.Số tiền c.Đơn vị tiền tệ 

1    

2    

...    

 

2.2 Căn cứ pháp lý* (format như phần thông tin TTHC) 

3.1 Hồ sơ, tài liệu yêu cầu xuất trình khi cấp phép hoặc thanh, kiểm tra thực tế* 

⃝ Không yêu cầu 

⃝ Có yêu cầu, liệt kê danh mục hồ sơ, tài liệu: 

TT a.Tên tài liệu b.Tài liệu có được mẫu, biểu, 
hoặc hướng dẫn chi tiết về 
các nội dung cần thiết không? 

1  ⃝ Có    ⃝ Không 

2  ⃝ Có    ⃝ Không 

...  ⃝ Có    ⃝ Không 

3.2 Căn cứ pháp lý* (format như phần thông tin TTHC) 

2. Chi phí tuân thủ 
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1 Thời gian chuẩn bị hồ sơ, tài liệu yêu cầu xuất trình khi 
cấp phép hoặc thanh, kiểm tra thực tế 

      giờ làm việc 

2 Ước tính chi phí tư vấn, dịch vụ thực hiện TTHC với cơ 
quan nhà nước 

     VNĐ 

3. Thay đổi dự kiến 

Yêu cầu, điều kiện này được thay đổi như thế nào? 

⃝Giữ nguyên    ⃝Sửa đổi   ⃝Bãi bỏ 

[Nếu chọn SỬA ĐỔI], Nội dung sửa đổi 

STT Nội dung sửa đổi Văn bản được sửa đổi Điều, Khoản, Điểm được 
sửa đổi 

1 …..   

2 …..   

3 …..   

… …..   

N …..   

 

C1.2. Yêu cầu, điều kiện 2: [Tên yêu cầu, điều kiện] 

MỗI YÊU CầU ĐIềU KIệN ĐƯợC THÊM MớI Sẽ FORMAT NHƯ PHầN C1.1 

CÓ THể THÊM ĐếN 10 YÊU CầU ĐIềU KIệN 
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C2. BẤT ĐỘNG SẢN: Cơ sở, địa điểm sản xuất, kinh doanh* 

Ngành nghề đầu tư kinh doanh này có quy định yêu cầu, điều kiện về cơ sở, địa điểm 
sản xuất, kinh doanh không? 

⃝ Có      ⃝ Không 

[NếU, CHọN CÓ TIếP TụC TRả LờI CÁC CÂU HỏI DƯớI ĐÂY, TÍCH VÀO CÁC PHầN CÓ QUY ĐịNH, NếU CHọN 

KHÔNG, CHUYếN C3] 

C2.1.  Yêu cầu, điều kiện 1: [Tên yêu cầu, điều kiện] 

1. Thống kê  

2. Tên yêu cầu, điều kiện* 

 

2.3 Quy định về kích thước, diện tích, thể tích/ khối tích* 

⃝ Không quy định 

⃝ Có quy định: 

Trích dẫn nội dung yêu cầu chi tiết:   điền text    

2.4 Căn cứ pháp lý (format như phần thông tin TTHC) 

3.1 Quy định về yêu cầu thiết kế, kỹ thuật cần tuân thủ* 

⃝ Không quy định  

⃝ Có quy định 

[NếU CÓ] Trích dẫn nội dung yêu cầu chi tiết, và yêu cầu này có được áp dụng theo Tiêu 
chuẩn/ Quy chuẩn Việt Nam nào không?   

TT Nội dung quy định thiết 
kế, kỹ thuật 

Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn Mã số Tiêu chuẩn/ 
Quy chuẩn 

1    

2    

…    

n    

3.2 Căn cứ pháp lý (format như phần thông tin TTHC)  
4.2 Hồ sơ, tài liệu yêu cầu xuất trình khi cấp phép hoặc thanh, kiểm tra thực tế*? 

⃝ Không yêu cầu 

⃝ Có yêu cầu, liệt kê danh mục hồ sơ, tài liệu: 

 

TT Tên tài liệu Tài liệu có được mẫu, biểu, 
hoặc hướng dẫn chi tiết về 
các nội dung cần thiết 
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không? 

1  ⃝ Có    ⃝ Không 

2  ⃝ Có    ⃝ Không 

…  ⃝ Có    ⃝ Không 

n  ⃝ Có    ⃝ Không 

4.2 Căn cứ pháp lý* (format như phần thông tin TTHC) 

2. Chi phí tuân thủ 

1. Thời gian chuẩn bị hồ sơ, tài liệu yêu cầu xuất trình khi cấp 
phép hoặc thanh, kiểm tra thực tế 

      giờ làm việc 

2. Ước tính chi phí tư vấn, dịch vụ thực hiện TTHC với cơ quan 
nhà nước 

     VNĐ 

3. Ước tính chi phí đầu tư tối thiểu để đáp ứng yêu cầu theo 
quy định pháp luật 

     VNĐ 

3. Thay đổi dự kiến 

Yêu cầu, điều kiện này được thay đổi như thế nào? 

⃝Giữ nguyên    ⃝Sửa đổi   ⃝Bãi bỏ 

[Nếu chọn SỬA ĐỔI], Nội dung sửa đổi 

STT Nội dung sửa đổi Văn bản được sửa đổi Điều, Khoản, Điểm được 
sửa đổi 

1 …..   

2 …..   

3 …..   

… …..   

N …..   

Yêu cầu, điều kiện 2: [Tên yêu cầu, điều kiện] 

MỗI CƠ Sở/ ĐịA ĐIểM/ CÔNG TRÌNH  ĐƯợC THÊM MớI ĐềU CÓ FORMAT NHƯ C2.1. 

CÓ THể THÊM ĐếN 10 YÊU CầU ĐIềU KIệN 
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C3. NĂNG LỰC SẢN XUẤT: Trang thiết bị, máy móc, phương tiện, vật tư 
..* 

Ngành nghề đầu tư kinh doanh này có quy định yêu cầu, điều kiện về năng lực sản 
xuất như trang thiết bị, máy móc, phương tiện, vật tư cho sản xuất, kinh doanh 
không? 

⃝ Có      ⃝ Không 

[NếU, CHọN CÓ TIếP TụC TRả LờI CÁC CÂU HỏI DƯớI ĐÂY, TÍCH VÀO CÁC PHầN CÓ QUY ĐịNH, NếU CHọN 

KHÔNG, CHUYếN C4] 

C3.1. Yêu cầu, điều kiện 1: [Tên yêu cầu, điều kiện] 

1. Thống kê  

1. Tên yêu cầu, điều kiện* 

Nhập text 

2. Quy định về số lượng tối thiểu* 

⃝ Không quy định  

⃝ Có, trích dẫn quy định điền text .. 

Căn cứ pháp lý* (format như phần thông tin TTHC) 

3. Quy định về xuất xứ* 

⃝ Không quy định  

⃝ Có, trích dẫn quy định điền text .. 

Căn cứ pháp lý* (format như phần thông tin TTHC) 

4. Quy định về niên hạn sử dụng* 

⃝ Không quy định  

⃝ Có, trích dẫn quy định điền text .. 

Căn cứ pháp lý* (format như phần thông tin TTHC) 

5. Quy định chức năng/ công năng* 

⃝ Không quy định  

⃝ Có, trích dẫn quy định điền text .. 

Căn cứ pháp lý (format như phần thông tin TTHC) 

6. Quy định thanh toán trực tuyến  

⃝ Không quy định  

⃝ Có, trích dẫn quy định điền text .. 

Căn cứ pháp lý (format như phần thông tin TTHC) 

7. Quy định bảo mật thông tin 
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⃝ Không quy định  

⃝ Có, trích dẫn quy định điền text .. 

Căn cứ pháp lý (format như phần thông tin TTHC) 

8. Quy định khác 1 

Trích dẫn quy định điền text .. 

Căn cứ pháp lý (format như phần thông tin TTHC) 

9. Quy định khác 2 

Trích dẫn quy định điền text .. 

Căn cứ pháp lý (format như phần thông tin TTHC) 

10. Quy định khác 3 

Trích dẫn quy định điền text .. 

Căn cứ pháp lý (format như phần thông tin TTHC) 

11. Quy định khác 4 

Trích dẫn quy định điền text .. 

Căn cứ pháp lý (format như phần thông tin TTHC) 

12. Quy định khác 5 

Trích dẫn quy định điền text .. 

Căn cứ pháp lý (format như phần thông tin TTHC) 

13. Quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn cần tuân thủ* 

⃝ Không quy định  

⃝ Có quy định 

[NếU CÓ] Trích dẫn nội dung yêu cầu chi tiết, và yêu cầu này có được áp dụng theo 
Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn Việt Nam nào không?   

TT Nội dung quy định kỹ 
thuật 

Áp dụng theo Tiêu chuẩn/ Quy 
chuẩn nào? 

Mã số TCQC 

1    

2    

…    

n    

Căn cứ pháp lý (format như phần thông tin TTHC)  

14. Hồ sơ, tài liệu yêu cầu xuất trình khi cấp phép hoặc thanh, kiểm tra thực tế* 

⃝ Không yêu cầu 
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⃝ Có yêu cầu, liệt kê danh mục hồ sơ, tài liệu: 

TT Tên tài liệu Tài liệu có được mẫu, biểu, 
hoặc hướng dẫn chi tiết về 
các nội dung cần thiết 
không? 

1  ⃝ Có    ⃝ Không 

2  ⃝ Có    ⃝ Không 

…  ⃝ Có    ⃝ Không 

n  ⃝ Có    ⃝ Không 

Căn cứ pháp lý* (format như phần thông tin TTHC) 

2. Chi phí tuân thủ 

1. Thời gian chuẩn bị hồ sơ, tài liệu yêu cầu xuất trình khi cấp 
phép hoặc thanh, kiểm tra thực tế 

      giờ làm việc 

2. Ước tính chi phí tư vấn, dịch vụ thực hiện TTHC với cơ quan 
nhà nước 

     VNĐ 

3. Ước tính chi phí đầu tư tối thiểu để đáp ứng yêu cầu theo 
quy định pháp luật 

     VNĐ 

3. Thay đổi dự kiến 

Yêu cầu, điều kiện này được thay đổi như thế nào? 

⃝Giữ nguyên    ⃝Sửa đổi   ⃝Bãi bỏ 

[Nếu chọn SỬA ĐỔI], Nội dung sửa đổi 

STT Nội dung sửa đổi Văn bản được sửa đổi Điều, Khoản, Điểm được 
sửa đổi 

1 …..   

2 …..   

3 …..   

… …..   

N …..   
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Yêu cầu, điều kiện 2:  [Tên yêu cầu, điều kiện] 

MỗI LOạI TRANG THIếT Bị, MÁY MÓC, PHƯƠNG TIệN, VậT TƯ CHO SảN XUấT, KINH DOANH ĐƯợC THÊM MớI 

ĐềU CÓ FORMAT NHƯ C3.1. 

CÓ THể THÊM ĐếN 20 YÊU CầU ĐIềU KIệN 
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C4. NHÂN LỰC* 

Ngành nghề đầu tư kinh doanh này có quy định yêu cầu, điều kiện về nhân lực tham 
gia hoạt động sản xuất, kinh doanh không? 

⃝ Có      ⃝ Không 

[NếU, CHọN CÓ TIếP TụC TRả LờI CÁC CÂU HỏI DƯớI ĐÂY, TÍCH VÀO CÁC PHầN CÓ QUY ĐịNH, NếU CHọN 

KHÔNG, CHUYếN C4] 

C4.1. Yêu cầu, điều kiện 1: [Tên yêu cầu, điều kiện]  

1. Thống kê  

1. Tên yêu cầu* 

 

2. Quy định về số lượng 

⃝ Không quy định  

⃝ Có, trích dẫn quy định điền text .. 

Căn cứ pháp lý* (format như phần thông tin TTHC) 

3. Quy định về chuyên môn  

⃝ Không quy định  

⃝ Có quy định nhưng không rõ ràng, trích dẫn quy định điền text .. 

⃝ Có quy định rõ ràng, chi tiết: 

  Bằng cấp học vấn: 

 Phổ thông 

 Trung cấp  

 Cao đẳng 

 Cử nhân đại học/ Kỹ sư, chuyên ngành nhập text... 

 Thạc sỹ, chuyên môn nhập text... 

 Tiến sỹ, chuyên môn nhập text... 

 Chứng chỉ hành nghề, chi tiết: nhập text...… 

 Số năm kinh nghiệm, chi tiết nhập text...… 

 Số dự án đã tham gia, chi tiết nhập text...… 

 Số dự án đã trực tiếp quản lý, chi tiết nhập text...… 

 Tập huấn nghiệp vụ, chi tiết nhập text...… 

 Đánh giá năng lực định kỳ, chi tiết nhập text...… 

 Khác, chi tiết nhập text...… 
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[Nếu có] Căn cứ pháp lý* (format như phần thông tin TTHC) 

4. Hồ sơ, tài liệu yêu cầu xuất trình khi cấp phép hoặc thanh, kiểm tra thực tế * (ví dụ 
xuất trình bằng cấp, lý lịch công tác, hợp đồng lao động…) 

⃝ Không yêu cầu 

⃝ Có yêu cầu, liệt kê danh mục hồ sơ, tài liệu: 

 Yêu cầu bản sao bằng cấp, chứng chỉ 

 Yêu cầu lý lịch công tác 

 Yêu cầu sơ yếu lý lịch 

 Yêu cầu lý lịch tư pháp 

 Yêu cầu chứng nhận sức khỏe 

 Yêu cầu hợp đồng lao động 

⃝ Tối thiểu 1 năm 

⃝ Tối thiểu 3 năm 

⃝ Không thời hạn 

 Khác, chi tiết… 

Căn cứ pháp lý* (format như phần thông tin TTHC) 

2. Chi phí tuân thủ 

1 Thời gian chuẩn bị hồ sơ, tài liệu yêu cầu xuất trình khi cấp 
phép hoặc thanh, kiểm tra thực tế 

      giờ làm việc 

2 Ước tính chi phí tư vấn, dịch vụ thực hiện TTHC với cơ quan 
nhà nước 

     VNĐ 

3 Ước tính chi phí lương trung bình cho một cán bộ đáp ứng 
các yêu cầu trên 

     VNĐ/người/ 
tháng 

4 Ước tính chi phí ĐÀO TẠO/ TẬP HUẤN nghiệp vụ tối thiểu 
để đáp ứng yêu cầu theo quy định pháp luật, nếu có 

     VNĐ/ người 

3. Thay đổi dự kiến 

Yêu cầu, điều kiện này được thay đổi như thế nào? 

⃝Giữ nguyên    ⃝Sửa đổi   ⃝Bãi bỏ 

[Nếu chọn SỬA ĐỔI], Nội dung sửa đổi 

STT Nội dung sửa đổi Văn bản được sửa đổi Điều, Khoản, Điểm được 
sửa đổi 

1 …..   
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2 …..   

3 …..   

… …..   

N …..   

 

Thêm yêu cầu, điều kiện 2: [Tên yêu cầu, điều kiện] 

MỗI YÊU CầU ĐIềU KIệN Về NGUồN LựC THEM MớI ĐƯợC FORMAT NHE C4.1  

CÓ THể THÊM ĐếN 5 YÊU CầU ĐIềU KIệN 
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C5. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ* 

Ngành nghề đầu tư kinh doanh này có quy định yêu cầu, điều kiện về tổ chức và quản 
lý của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh không? 

⃝ Có      ⃝ Không 

[NếU, CHọN CÓ TIếP TụC TRả LờI CÁC CÂU HỏI DƯớI ĐÂY, TÍCH VÀO CÁC PHầN CÓ QUY ĐịNH, NếU CHọN 

KHÔNG, CHUYếN D] 

C5.1. Yêu cầu, điều kiện 1: [Tên yêu cầu, điều kiện]  

1. Thống kê  

1. Tên yêu cầu* 

Nhập text 

2. Quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn cần tuân thủ* 

⃝ Không quy định  

⃝ Có quy định 

[NếU CÓ] Trích dẫn nội dung yêu cầu chi tiết, và yêu cầu này có được áp dụng theo 
Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn Việt Nam nào không?   

TT Nội dung quy định kỹ 
thuật 

Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn Mã số Tiêu chuẩn/ 
Quy chuẩn 

1    

2    

…    

n    

Căn cứ pháp lý (format như phần thông tin TTHC)  

3. Hồ sơ, tài liệu yêu cầu xuất trình khi cấp phép hoặc thanh, kiểm tra thực tế* 

⃝ Không yêu cầu 

⃝ Có yêu cầu, liệt kê danh mục hồ sơ, tài liệu: 

TT Tên tài liệu Tài liệu có được mẫu, biểu, 
hoặc hướng dẫn chi tiết về các 
nội dung cần thiết không? 

1  ⃝ Có    ⃝ Không 

2  ⃝ Có    ⃝ Không 
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…  ⃝ Có    ⃝ Không 

n  ⃝ Có    ⃝ Không 

Căn cứ pháp lý* (format như phần thông tin TTHC) 

2. Chi phí tuân thủ 

1. Thời gian chuẩn bị hồ sơ, tài liệu yêu cầu xuất trình khi cấp 
phép hoặc thanh, kiểm tra thực tế 

      giờ làm việc 

2. Ước tính chi phí tư vấn, dịch vụ thực hiện TTHC với cơ 
quan nhà nước 

     VNĐ 

3. Ước tính chi phí đầu tư tối thiểu để đáp ứng yêu cầu theo 
quy định pháp luật 

     VNĐ 

3. Thay đổi dự kiến 

Yêu cầu, điều kiện này được thay đổi như thế nào? 

⃝Giữ nguyên    ⃝Sửa đổi   ⃝Bãi bỏ 

[Nếu chọn SỬA ĐỔI], Nội dung sửa đổi 

STT Nội dung sửa đổi Văn bản được sửa đổi Điều, Khoản, Điểm được 
sửa đổi 

1 …..   

2 …..   

3 …..   

… …..   

N …..   

 

Yêu cầu, điều kiện 2:  [Tên yêu cầu, điều kiện] 

MỗI LOạI YÊU CầU, ĐIềU KIệN Về Tổ CHứC VÀ QUảN LÝ ĐƯợC THÊM MớI ĐềU CÓ FORMAT NHƯ C5.1. 

CÓ THể THÊM ĐếN 10 YÊU CầU ĐIềU KIệN 
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D. YÊU CẦU BÁO CÁO 

D1. Chế độ báo cáo [Tên báo cáo]  

1. Thống kê 

1 Tên chế độ báo cáo  

2 Bộ chủ quản  

3 Cơ quan nhận báo cáo  

4. Tần suất thực hiện, thời gian chốt số liệu báo cáo và thời hạn gửi báo cáo: 

 

Tần suất Số báo cáo thực 
hiện trong 1 năm 

Có quy định về 
thời gian chốt số 
liệu 

Có quy định về 
thời hạn gửi báo 
cáo 

 Tháng  ⃝ Không   
⃝ Có, nhập text 
.. 

⃝ Không   
⃝ Có, nhập text 
.. 

 Quý 
 ⃝ Không   

⃝ Có, nhập text 
.. 

⃝ Không   
⃝ Có, nhập text 
.. 

 6 tháng  ⃝ Không   
⃝ Có, nhập text 
.. 

⃝ Không   
⃝ Có, nhập text 
.. 

 Năm  ⃝ Không   
⃝ Có, nhập text 
.. 

⃝ Không   
⃝ Có, nhập text 
.. 

 Khác, nêu rõ .. 
 ⃝ Không   

⃝ Có, nhập text 
.. 

⃝ Không   
⃝ Có, nhập text 
.. 

 

5. Nội dung yêu cầu báo cáo 

⃝ Không quy định 

⃝ Có, trích dẫn quy định:   nhập text ... 

6. Mẫu đề cương, biểu mẫu số liệu báo cáo: 

⃝ Không quy định 

⃝ Có quy định 

7. Phương thức gửi báo cáo* 
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 Gửi trực tiếp 

 Gửi qua dịch vụ bưu chính 

 Gửi qua Fax 

 Gửi qua hệ thống thư điện tử 

 Gửi qua hệ thống phần mềm thông tin báo cáo chuyên dụng 

 Cách khác, nêu rõ … 

8. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo* 

⃝ Không quy định 

⃝ Có quy định 

9. Căn cứ pháp lý*   (format như phần thông tin TTHC) 

10. Tổng số đối tượng phải tuân thủ chế độ báo cáo trong năm 2019*:  

Nhập tay kiểu số Tổng số đối tượng áp dụng (cả nước) 

2. Tính chi phí tuân thủ 

1 . Thời gian chuẩn bị báo cáo         giờ làm việc 

2. Thời gian đi lại để gửi báo cáo        giờ làm việc 

3. Chi phí tư vấn, dịch vụ           VNĐ 

3. Thay đổi dự kiến 

Chế độ váo cáo này được thay đổi như thế nào? 

⃝Giữ nguyên    ⃝Sửa đổi   ⃝Bãi bỏ 

[Nếu chọn SỬA ĐỔI], Nội dung sửa đổi 

STT Nội dung sửa đổi Văn bản được sửa đổi Điều, Khoản, Điểm được 
sửa đổi 

1 …..   

2 …..   

3 …..   

… …..   

N …..   

 



 

58 

 

 Thêm chế độ báo cáo  

MỗI CHế Độ BÁO CÁO ĐƯợC THÊM MớI ĐềU CÓ FORMAT NHƯ D1. 
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E. QUY CHUẨN VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT 

E1. Tiêu chuẩn, Quy chuẩn [tên TCQC] 

1. Thống kê 

1 Tên TCQC kỹ thuật  

2 Số hiệu TCQC  

3 Bộ chủ quản  

 

4.  Văn bản yêu cầu áp dụng: (format như căn cứ pháp lý phần thông tin TTHC) 

5. Tổng số đối tượng phải tuân thủ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn trong năm 2019*:  

Nhập tay kiểu số Tổng số đối tượng áp dụng (cả nước) 

 

2. Tính chi phí tuân thủ 

Doanh nghiệp phải chịu chi phí như thế nào để đáp ứng những yêu cầu của Tiêu 
chuẩn, Quy chuẩn này? 

1 Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu kỹ thuật        giờ làm việc 

2 Nộp hồ sơ, tài liệu kỹ thuật cho cơ quan quản lý chuyên 
ngành 

     giờ làm việc 

3 Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan quản 
lý chuyên ngành 

     giờ làm việc 

4 Nhận kết quả từ cơ quan quản lý chuyên ngành      giờ làm việc 

5 Công việc khác, nêu rõ ……      giờ làm việc 

6 Chi phí tối thiểu kiểm tra thực tế cơ sở kinh doanh/ kiểm 
thử sản phẩm  

………… VNĐ 

7 Chi phí tư vấn, dịch vụ   ………… VNĐ 

4. Thay đổi dự kiến 

Tiêu chuẩn, Quy chuẩn này được thay đổi như thế nào? 

⃝Giữ nguyên    ⃝Sửa đổi   ⃝Bãi bỏ 

[Nếu chọn SỬA ĐỔI], Nội dung sửa đổi 
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STT Nội dung sửa đổi Văn bản được sửa đổi Điều, Khoản, Điểm được 
sửa đổi 

1 …..   

2 …..   

3 …..   

… …..   

N …..   

 

 Thêm Tiêu chuẩn, Quy chuẩn 

MỗI TIÊU CHUẩN, QUY CHUẩN ĐƯợC THÊM MớI ĐềU CÓ FORMAT NHƯ E1. 
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F. KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT 
NHẬP KHẨU 

F1. Kiểm tra chuyên ngành 1: [theo text nội dung nhập ở dưới…] 

1. Thống kê 

1. Thông tin chung 

Tên nhóm hàng hóa chịu sự điều chỉnh của 
các quy định, thủ tục kiểm tra chuyên ngành 
trong hoạt động XNK 

 

Mã HS (cấp độ 2 hoặc 4 chữ số) của nhóm 
hàng hóa 

 

Bộ chủ quản  

2. Nội dung kiểm tra chuyên ngành đối với nhóm hàng hóa trên có yêu cầu 
thực hiện TTHC không? 

⃝ Không     

⃝ Có 

[NếU CÓ], Nêu rõ thông tin về TTHC  

 

1 Thủ tục đã được công 
bố trên CSDLQG chưa? 

⃝ Thủ tục đã công bố trên CSDLQG 

⃝  Thủ tục chưa công bố trên CSDLQG 
 

2 Tên thủ tục hành chính   

3 Mã thủ tục hành chính   

4 Cấp thực hiện: 

 

 Cấp Trung ương 

 Cấp Tỉnh    

 Cấp Huyện  

 Cấp xã 

 

5 Kết quả của TTHC:   

6 Bộ quản lý*:   

7 Căn cứ pháp lý*: (format như phần thông tin TTHC) 
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3. Phí, lệ phí 

⃝Không yêu cầu  ⃝ Có yêu cầu  

[Nếu có] Danh sách phí, lệ phí (format như phần thông tin TTHC) 

4. Nội dung kiểm tra chuyên ngành đối với nhóm hàng hóa XNK trên có áp 
dụng theo Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật nào không? 

⃝ Không     

⃝ Có 

[NếU CÓ], Nêu rõ thông tin về TCQC áp dụng 

 TCQC kỹ thuật 1: [Tên] 

1 Tên TCQC kỹ thuật  

2 Số hiệu TCQC  

3 Bộ chủ quản  

 

4 Văn bản yêu cầu áp dụng: (format như căn cứ pháp lý phần thông tin TTHC) 

 

2. Tính chi phí tuân thủ 

Tổng số lượt TTHC về KTCN đối với nhóm Hàng hóa trên đã giải quyết trong năm 
2019*:  

Nhập tay kiểu số Tổng số đối tượng áp dụng (cả nước) 

Tính chi phí tuân thủ đối với doanh nghiệp theo các bước thực hiện*: 

1 Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu kỹ thuật        giờ làm việc 

2 Nộp hồ sơ, tài liệu kỹ thuật cho cơ quan quản lý chuyên 
ngành 

     giờ làm việc 

3 Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan 
quản lý chuyên ngành 

     giờ làm việc 

4 Nhận kết quả từ cơ quan quản lý chuyên ngành      giờ làm việc 

5 Công việc khác, nêu rõ ……      giờ làm việc 

6 Chi phí tối thiểu kiểm tra thực tế, kiểm thử sản phẩm  ………… VNĐ 
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7 Chi phí tư vấn, dịch vụ   ………… VNĐ 

3. THAY ĐổI Dự KIếN 

Quy định này được thay đổi như thế nào? 

⃝Giữ nguyên    ⃝Sửa đổi   ⃝Bãi bỏ 

[Nếu chọn SỬA ĐỔI], Nội dung sửa đổi 

STT Nội dung sửa đổi Văn bản được sửa đổi Điều, Khoản, Điểm được 
sửa đổi 

1 …..   

2 …..   

3 …..   

… …..   

N …..   

 

Thêm Kiểm tra chuyên ngành 2: [theo text nội dung nhập ở dưới…] 

MỗI KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH ĐƯợC THÊM MớI ĐềU CÓ FORMAT NHƯ F1. 

 


