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Phụ lục III 

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ VỀ SỰ CẦN THIẾT,  

TÍNH HỢP LÝ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN 

ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

(Kèm theo Sổ tay hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 

tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản 

hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025) 

1. Đánh giá sự cần thiết 

- Xác định những vấn đề cụ thể của ngành, lĩnh vực mà Nhà nước đặt ra để quản lý; 

quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được đáp ứng, giải quyết.  

- Xác định mục tiêu quản lý nhà nước khi ban hành quy định, nhóm quy định.  

- Xác định các chỉ số đo lường mục tiêu trên.  

- Mô tả mối quan hệ nhân quả giữa quy định và mục tiêu quản lý nhà nước.  

- Xác định mục đích và lý do của việc quy định. 

- Đến nay, mức độ đạt được mục tiêu là gì?  

☐Hoàn toàn  ☐Phần lớn ☐Phần nhỏ  ☐Không đạt 

- Nếu không có quản lý của Nhà nước, tác hại là gì? 

- Nhà nước có cần tiếp tục quản lý vấn đề này nữa không? 

- Những biện pháp nào có thể sử dụng để thực hiện, giải quyết những nội dung hoặc 

vấn đề cụ thể nêu trên? 

2. Đánh giá tính hợp lý 

- Quy định đã rõ ràng, cụ thể, được sắp xếp theo trật tự phù hợp chưa? 

- Quy định có chính xác và thống nhất không? 

- Quy định có phù hợp với đối tượng, lĩnh vực cụ thể cần quản lý không? 

- Trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước, cá nhân khi tham gia 

thực hiện đã được phân định rõ chưa? 

- Quy định có phải là tối ưu không, có phải là giải pháp phù hợp nhất không?. 

- Nhà nước có thể làm gì để tăng cường tuân thủ quy định? 

- Quy định có bảo đảm chi phí thấp nhất, có tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho cá 

nhân, tổ chức khi  thực hiện không ?  

- Quy định có tạo rào cản, gây khó khăn, vướng mắc cho cá nhân, tổ chức khi thực 

hiện không không? 

- Nhà nước có thể làm gì để cắt giảm, đơn giản hóa hoặc điện tử hóa quy định để 

giảm CPTT ? 
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- Những biện pháp nào có thể sử dụng để thực hiện, giải quyết những nội dung, vấn 

đề cụ thể đã nêu ở trên ? 

3. Đánh giá tính hợp pháp 

- Văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được ban hành đúng 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL và các văn bản quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này và các VBQPPL liên quan khác không ? 

- Các quy định có bảo đảm thống nhất, không trái với văn bản pháp lý có hiệu lực 

cao hơn hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, không mâu thuẫn với các văn bản 

pháp lý ngang cấp không ? 
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