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------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:          /BC-…. …, ngày ... tháng ... năm ... 

 

BÁO CÁO 

PHƯƠNG ÁN CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA  QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN 

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

NHÀ NƯỚC CỦA BỘ [TÊN BỘ, CƠ QUAN…] TRONG [KỲ BÁO CÁO] 

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ 

 

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, Bộ [tên bộ, cơ quan thực hiện báo cáo]  

báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát, kiến nghị phương án cắt giảm, đơn 

giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng 

quản lý, cụ thể như sau: 

I. Kết quả rà soát, kiến nghị phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định 

liên quan đến hoạt động kinh doanh: 

1. Tổng hợp kết quả rà soát, kiến nghị phương án cắt giảm, đơn giản 

hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng 

quản lý theo từng ngành nghề kinh doanh: 

1.1 Ngành nghề kinh doanh 1: [Tên ngành nghề kinh doanh: … ] 

1.1.1. Về số quy định dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa:  

-  Số quy định liên quan đến HĐKD dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa: … quy 

định, chiếm tỷ lệ ... % trên tổng số quy định liên quan đến HĐKD trong ngành nghề 

kinh doanh, trong đó: 

+ Số quy định TTHC: … quy định, chiếm tỷ lệ ... % trên tổng số quy định 



trong ngành nghề kinh doanh. 

+ Số quy định YCĐK: … quy định, chiếm tỷ lệ ... % trên tổng số quy định 

trong ngành nghề kinh doanh. 

+ Số quy định chế độ BC: … quy định, chiếm tỷ lệ … % trên tổng số quy 

định trong ngành nghề kinh doanh. 

+ Số quy định TCQC kỹ thuật: … quy định, chiếm tỷ lệ ... % trên tổng số 

quy định trong ngành nghề kinh doanh. 

+ Số quy định KTCN: … quy định, chiếm tỷ lệ ... % trên tổng số quy định 

trong ngành nghề kinh doanh. 

1.1.2. Về chi phí tuân thủ (CPTT) dự kiến tiết kiệm được khi thực thi 

phương án cắt giảm, đơn giản hóa:  

- Tổng CPTT dự kiến tiết kiệm: … VNĐ, chiếm tỉ lệ:  … % trên tổng CPTT 

quy định trong ngành nghề kinh doanh, trong đó dự kiến: 

+ CPTT quy định TTHC tiết kiệm:   … VNĐ, chiếm tỉ lệ:  … % trên tổng 

CPTT quy định trong ngành nghề kinh doanh. 

+ CPTT quy định YCĐK tiết kiệm: … VNĐ, chiếm tỉ lệ:  … % trên tổng 

CPTT quy định trong ngành nghề kinh doanh. 

+ CPTT quy định Chế độ BC tiết kiệm: … VNĐ, chiếm tỉ lệ:  … % trên tổng 

CPTT quy định trong ngành nghề kinh doanh.  

+ CPTT quy định TCQC kỹ thuật tiết kiệm: … VNĐ, chiếm tỉ lệ:  … % trên 

tổng CPTT quy định trong ngành nghề kinh doanh. 

+ CPTT quy định KTCN tiết kiệm: … VNĐ, chiếm tỉ lệ:  … % trên tổng 

CPTT quy định trong ngành nghề kinh doanh. 

1. 2 Ngành nghề kinh doanh 2: [Tên ngành nghề kinh doanh: … ] 

... 

(Chi tiết Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ tại Phụ lục kèm theo) 

II. Tổng hợp chung kết quả dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên 

quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ theo 

Phương án như sau: 

2.1. Kết quả cắt giảm số quy định và CPTT quy định liên quan đến 

HĐKD:  

- Về tổng số quy định liên quan đến HĐKD dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa: 

… % trên tổng số quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ, trong đó dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa: 



+ Số quy định TTHC : … quy định, chiếm tỉ lệ … % trên tổng số quy định. 

+ Số quy định YCĐK: … quy định, chiếm tỉ lệ … % trên tổng số quy định. 

+ Số quy định chế độ BC: … quy định, chiếm tỉ lệ … % trên tổng số quy định. 

+ Số quy định TCQC kỹ thuật:  … quy định, chiếm tỉ lệ … % trên tổng số quy định. 

+ Số quy định KTCN: … quy định, chiếm tỉ lệ … % trên tổng số quy định. 

- Về tổng CPTT quy định liên quan đến HĐKD tiết kiệm: … quy định, chiếm 

tỉ lệ … % trên tổng số CPTT các quy định thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ, trong đó: 

+ CPTT quy định TTHC tiết kiệm: … VNĐ, chiếm tỉ lệ … % trên tổng CPTT. 

+ CPTT quy định YCĐK tiết kiệm: … VNĐ, chiếm tỉ lệ … % trên tổng CPTT. 

+ CPTT quy định Chế độ BC tiết kiệm: … VNĐ, chiếm tỉ lệ … % trên tổng CPTT. 

+ CPTT quy định TCQC tiết kiệm:  … VNĐ, chiếm tỉ lệ … % trên tổng CPTT. 

+ CPTT quy định KTCN tiết kiệm: … VNĐ, chiếm tỉ lệ … % trên tổng CPTT. 

2.2. Tổng số văn bản có quy định liên quan đến HĐKD được kiến nghị sửa 

đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ: …   văn bản, trong đó: 

- Số VBQPPL: 

 + Số Bộ Luật: 

+ Số Luật: 

+ Số Pháp lệnh:  

+ Số Nghị quyết: 

+ Số Nghị định: 

+ Số Quyết định: 

+ Số Thông tư: 

+ Số Thông tư liên tịch:  

- Số văn bản không phải VBQPPL: 

+ Số Quyết định cá biệt: 

+ Số Chỉ thị:  

+ Số Công văn:  

+ Số Văn bản khác: 

II. Đánh giá chung: 

III. Phương hướng nhiệm vụ trong kỳ tiếp theo: 



IV. Kiến nghị, đề xuất: 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- ……………; 

- Lưu: VT, …… 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 

 

 
 
 

  



Phụ lục  

PHƯƠNG ÁN CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN 

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA 

BỘ [TÊN BỘ, CƠ QUAN…] TRONG KỲ BÁO CÁO 

(Kèm theo Báo cáo số ……/BC-….  ngày… tháng… năm… của Bộ ...) 
 

I. Ngành nghề kinh doanh 1: [Tên ngành nghề kinh doanh: … ] 

Mã VSIC: …………………………………………… 

 Ngành nghề kinh doanh thuộc Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện theo quy định tại Luật Đầu tư 

 Ngành nghề kinh doanh không thuộc Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh 

có điều kiện theo quy định tại Luật Đầu tư 

 

1. Quy định về thủ tục hành chính:  

1.1. Thủ tục hành chính 1: [Tên quy định: … ] 

1.1.1 Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa (nêu rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ) 

a)………………………………………………..………………………………… 

Lý do:…………………………………………..........…………………………… 

b)……………………………………………………………….…………………. 

Lý do:………………………………………………..........……………………. 

1.1.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ điều, khoản, điểm, văn bản quy phạm pháp luật 

cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ) 

1.1.3. Lợi ích phương án cắt giảm, đơn giản hóa 

- Chi phí tuân thủ trước khi cắt giảm, đơn giản hóa: ……. đồng/năm 

- Chi phí tuân thủ sau khi cắt giảm, đơn giản hóa: ..…. đồng/năm. 

- Chi phí tiết kiệm:  …… đồng/năm. 

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí:  …. %.  

1.2. Thủ tục hành chính 2: [Tên quy định: … ] 

1.2.1. Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa (nêu rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ) 

a)………………………………………………..………………………………… 

Lý do:…………………………………………..........…………………………… 

b)……………………………………………………………….…………………. 



Lý do:………………………………………………..........……………………. 

1.2.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ điều, khoản, điểm, văn bản quy phạm pháp luật 

cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ) 

1.2.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa 

- Chi phí tuân thủ quy định trước khi cắt giảm, đơn giản hóa: ……. đồng/năm 

- Chi phí tuân thủ quy định sau khi cắt giảm, đơn giản hóa: ..…. đồng/năm. 

- Chi phí tiết kiệm:  …… đồng/năm. 

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí:  …. %.  

… 

2. Quy định về yêu cầu, điều kiện trong hoạt động kinh doanh: 

2.1. Yêu cầu, điều kiện 1: [Tên quy định: … ] 

2.1.1 Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa (nêu rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ) 

a)………………………………………………..………………………………… 

Lý do:…………………………………………..........…………………………… 

b)……………………………………………………………….…………………. 

Lý do:………………………………………………..........……………………. 

2.1.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ điều, khoản, điểm, văn bản quy phạm pháp luật 

cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ) 

2.1.3. Lợi ích phương án cắt giảm, đơn giản hóa 

- Chi phí tuân thủ trước khi cắt giảm, đơn giản hóa: ……. đồng/năm 

- Chi phí tuân thủ sau khi cắt giảm, đơn giản hóa: ..…. đồng/năm. 

- Chi phí tiết kiệm:  …… đồng/năm. 

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí:  …. %.  

2.2. Yêu cầu, điều kiện 2: [Tên quy định: … ] 

2.2.1. Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa (nêu rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ) 

a)………………………………………………..………………………………… 

Lý do:…………………………………………..........…………………………… 

b)……………………………………………………………….…………………. 

Lý do:………………………………………………..........……………………. 

2.2.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ điều, khoản, điểm, văn bản quy phạm pháp luật 



cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ) 

2.2.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa 

- Chi phí tuân thủ quy định trước khi cắt giảm, đơn giản hóa: ……. đồng/năm 

- Chi phí tuân thủ quy định sau khi cắt giảm, đơn giản hóa: ..…. đồng/năm. 

- Chi phí tiết kiệm:  …… đồng/năm. 

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí:  …. %.  

… 

3. Quy định về chế độ báo cáo: 

3.1. Chế độ báo cáo 1: [Tên quy định: … ] 

3.1.1 Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa (nêu rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ) 

a)………………………………………………..………………………………… 

Lý do:…………………………………………..........…………………………… 

b)……………………………………………………………….…………………. 

Lý do:………………………………………………..........……………………. 

3.1.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ điều, khoản, điểm, văn bản quy phạm pháp luật 

cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ) 

3.1.3. Lợi ích phương án cắt giảm, đơn giản hóa 

- Chi phí tuân thủ trước khi cắt giảm, đơn giản hóa: ……. đồng/năm 

- Chi phí tuân thủ sau khi cắt giảm, đơn giản hóa: ..…. đồng/năm. 

- Chi phí tiết kiệm:  …… đồng/năm. 

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí:  …. %.  

3.2. Chế độ báo cáo 2: [Tên quy định: … ] 

3.2.1. Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa (nêu rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ) 

a)………………………………………………..………………………………… 

Lý do:…………………………………………..........…………………………… 

b)……………………………………………………………….…………………. 

Lý do:………………………………………………..........……………………. 

3.2.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ điều, khoản, điểm, văn bản quy phạm pháp luật 

cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ) 

3.2.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa 



- Chi phí tuân thủ quy định trước khi cắt giảm, đơn giản hóa: ……. đồng/năm 

- Chi phí tuân thủ quy định sau khi cắt giảm, đơn giản hóa: ..…. đồng/năm. 

- Chi phí tiết kiệm:  …… đồng/năm. 

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí:  …. %.  

… 

4. Quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: 

4.1. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1: [Tên quy định: … ] 

4.1.1 Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa (nêu rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ) 

a)………………………………………………..………………………………… 

Lý do:…………………………………………..........…………………………… 

b)……………………………………………………………….…………………. 

Lý do:………………………………………………..........……………………. 

4.1.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ điều, khoản, điểm, văn bản quy phạm pháp luật 

cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ) 

4.1.3. Lợi ích phương án cắt giảm, đơn giản hóa 

- Chi phí tuân thủ trước khi cắt giảm, đơn giản hóa: ……. đồng/năm 

- Chi phí tuân thủ sau khi cắt giảm, đơn giản hóa: ..…. đồng/năm. 

- Chi phí tiết kiệm:  …… đồng/năm. 

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí:  …. %.  

4.2. Tiêu chuẩn/Quy chuẩn 2: [Tên quy định: … ] 

4.2.1. Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa (nêu rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ) 

a)………………………………………………..………………………………… 

Lý do:…………………………………………..........…………………………… 

b)……………………………………………………………….…………………. 

Lý do:………………………………………………..........……………………. 

4.2.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ điều, khoản, điểm, văn bản quy phạm pháp luật 

cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ) 

4.2.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa 

- Chi phí tuân thủ quy định trước khi cắt giảm, đơn giản hóa: ……. đồng/năm 

- Chi phí tuân thủ quy định sau khi cắt giảm, đơn giản hóa: ..…. đồng/năm. 



- Chi phí tiết kiệm:  …… đồng/năm. 

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí:  …. %.  

…. 

5. Quy định về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu: 

5.1. Quy định về kiểm tra chuyên ngành 1: [Tên quy định: … ] 

5.1.1 Nội dung cắt giảm, đơn giản (nêu rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ) 

a)………………………………………………..………………………………… 

Lý do:…………………………………………..........…………………………… 

b)……………………………………………………………….…………………. 

Lý do:………………………………………………..........……………………. 

5.1.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ điều, khoản, điểm, văn bản quy phạm pháp luật 

cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ) 

5.1.3. Lợi ích phương án cắt giảm, đơn giản hóa 

- Chi phí tuân thủ trước khi cắt giảm, đơn giản hóa: ……. đồng/năm 

- Chi phí tuân thủ sau khi cắt giảm, đơn giản hóa: ..…. đồng/năm. 

- Chi phí tiết kiệm:  …… đồng/năm. 

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí:  …. %.  

5.2. Quy định về kiểm tra chuyên ngành 2: [Tên quy định: … ] 

5.2.1. Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa (nêu rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ) 

a)………………………………………………..………………………………… 

Lý do:…………………………………………..........…………………………… 

b)……………………………………………………………….…………………. 

Lý do:………………………………………………..........……………………. 

5.2.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ điều, khoản, điểm, văn bản quy phạm pháp luật 

cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ) 

5.2.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa 

- Chi phí tuân thủ quy định trước khi cắt giảm, đơn giản hóa: ……. đồng/năm 

- Chi phí tuân thủ quy định sau khi cắt giảm, đơn giản hóa: ..…. đồng/năm. 

- Chi phí tiết kiệm:  …… đồng/năm. 

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí:  …. %.  



…. 

II. Ngành nghề kinh doanh 2: [Tên ngành nghề kinh doanh: … ] 

Mã VSIC: …………………………………………… 

 Ngành nghề kinh doanh thuộc Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện theo quy định tại luật Đầu tư 

 Ngành nghề kinh doanh không thuộc Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh 

có điều kiện theo quy định tại Luật Đầu tư 

 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


