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Quyết định quy định về Cổng tham vấn và tra cứu quy định liên quan 

đến hoạt động kinh doanh 

 

 

I. Xác định vấn đề bất cập tổng quan  

1. Bối cảnh xây dựng chính sách 

Việc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 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 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quá trình 

hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện 

đại, một trong ba đột phá chiến lược trong chiến lược phát triển đất nước nêu tại 

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện chủ trương 

gắn cải cách với xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, để triển khai Nghị quyết 

này và các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020; Nghị 

quyết số 75/NQ-CP ngày 14/7/2021; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021; 

Nghị quyết số 155/NQ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ; Nghị quyết số 

17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ phối hợp với 

các bộ ngành, cơ quan đưa vào vận hành Cổng tham vấn và tra cứu quy định liên 

quan đến hoạt động kinh doanh từ ngày 20/11/2021.  

Hệ thống cung cấp công cụ cải các các quy định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh, bảo đảm duy trì tính bền vững của hoạt động cải cách, công khai, 

minh bạch, cung cấp thông tin một cách chính thống, toàn diện và tập trung về 

các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh phục vụ nhu cầu tra cứu, tìm 

kiếm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của người dân, doanh nghiệp 

trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời, tạo kênh giao tiếp, tương tác hai chiều 

giữa người dân, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước trên môi trường 

điện tử. Cổng tham vấn và tra cứu quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 

thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe của Chính phủ đối với người dân, doanh 

nghiêp. Mọi người dân, doanh nghiệp đều có thể bày tỏ ý kiến của mình về quy 

định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong văn bản quy phạm pháp luật, yêu 

cầu cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm giải trình trong xây dựng, ban hành 

và thực thi quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh; công khai, 

minh bạch quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và tiến độ, kết quả cải 

cách của các cơ quan quản lý nhà nước trước người dân, doanh nghiệp, tạo điều 

kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp tìm hiểu, tham gia đóng góp ý kiến 

trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan đến 

hoạt động kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng quy định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh. 
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Tổ chức, cá nhân có tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia đều có thể 

đăng ký, đăng nhập Hệ thống và được phân quyền quản trị, sử dụng, khai thác các 

chức năng của Cổng tham vấn và tra cứu quy định liên quan đến hoạt động kinh 

doanh. Qua một thời gian triển khai cho thấy việc vận hành Cơ sở dữ liệu và Cổng 

tham vấn quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh bước đầu đã nhận được 

những kết quả khả quan, tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như: việc cập nhật, 

cung cấp thông tin về quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh chưa còn chưa 

đầy đủ, chính xác, kịp thời, các bộ ngành, cơ quan quản lý nhà nước thực sự xem 

đây là trách nhiệm phải thực hiện để làm tiền đề cho cải cách, cắt giảm, đơn giản 

hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, chưa tích cực tham vấn hiệp 

hội, doanh nghiệp, đối tượng chịu sự tác động đối với phương án cắt giảm, đơn 

giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và quy định dự kiến ban 

hành trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.  

Về công bố, công khai quy định, thực hiện quyền của công dân trong tiếp  

cận thông tin: Hiện nay, theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật, các quy định liên quan đến kinh doanh như: thủ tục hành chính, tiêu chuẩn, 

quy chuẩn, chế độ báo cáo, yêu cầu, điều kiện, thủ tục kiểm tra chuyên ngành… 

đều phải quy định trong văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm pháp 

luật phải được đăng tải công khai trên Công báo (trừ trường hợp văn bản có nội 

dung thuộc bí mật nhà nước) và Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp 

luật. Trong đó, các bộ, ngành, địa phương công bố và công khai thủ tục hành chính 

trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và trên Trang thông tin điện tử 

của từng bộ, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính; Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư công bố điều kiện đầu tư kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp; danh mục báo cáo định kỳ được công bố, công khai trên 

Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của Bộ, cơ quan; Bộ Khoa học và 

Công nghệ công bố tiêu chuẩn quốc gia; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 

bộ tổ chức xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong phạm vi 

ngành, lĩnh vực được phân công quản lý …  

Về việc lấy ý kiến của quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh: Theo 

quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì các cơ quan có trách 

nhiệm đăng tải dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin 

điện tử của Chính phủ, Quốc hội và của cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo (dư 

thảo đề nghị xây dựng, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật) để lấy ý kiến; đồng 

thời gửi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức hữu quan. Tuy nhiên, việc lấy ý kiến toàn 

văn đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật còn hạn chế ở chỗ, chưa 

thống kê được các quy định có tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của 

người dân, doanh nghiệp; việc lấy ý kiến chưa tương tác trực tiếp với đối tượng 

được lấy ý kiến nên hiệu quả chưa cao. Việc công khai quy định liên quan đến 

hoạt động kinh doanh trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tạo điều kiện 

thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận dựa trên chức năng tìm 
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kiếm, phân loại quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo lĩnh vực, ngành 

nghề kinh doanh, từ đó, dễ dàng góp ý đối với quy định kinh doanh dự kiến ban 

hành hơn là việc đăng tải toàn văn dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để lấy ý 

kiến. 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định Cổng tham vấn 

quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sẽ tạo hành lang pháp lý, làm cơ sở 

cho việc triển khai các hoạt động cập nhật, công khai dữ liệu quy định kinh doanh; 

rà soát, đánh giá, xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh 

doanh; tham vấn quy định kinh doanh dự kiến ban hành, phương cắt giảm, đơn 

giản hóa quy định kinh doanh, tiếp nhận những vướng mắc, đề xuất liên quan đến 

quy định kinh doanh của các tổ chức, cá nhân, hiệp hội, doanh nghiệp và kết quả 

xử lý, phản hồi ý kiến của các bộ ngành, cơ quan trước ý kiến của người dân, 

doanh nghiệp; bảo đảm công khai kết quả cải cách của các bộ ngành, cơ quan, qua 

đó thúc đẩy cải cách hiệu quả hơn và duy trì thường xuyên. Việc quy định rõ trách 

nhiệm của từng bộ ngành, cơ quan, cá nhân, tổ chức trong từng khâu vận hành 

Cổng tham vấn và tra cứu quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo đảm 

cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, bảo đảm việc triển khai Cổng tham vấn 

và tra cứu quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được thông suốt, hiệu 

quả. 

2. Mục tiêu xây dựng chính sách 

Tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất cho việc quản lý, vận hành, khai thác 

Cổng tham vấn quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đặc biệt là quyền 

hạn, trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành, cơ quan nhìn từ giác độ các 

chức năng chính được cung cấp trên Hệ thống để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 

cá nhân, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp trong tìm kiếm, tra cứu thông tin về quy 

định liên quan đến hoạt động kinh doanh; tham gia ý kiến; gửi vướng mắc, đề xuất 

cải cách quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; yêu cầu các bộ ngành, cơ 

quan giải trình về việc xây dựng, ban hành và thực thi quy định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh để nâng cao chất lượng của các quy định cũng như chất lượng 

văn bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. 

II. Đánh giá tác động của chính sách  

1. Chính sách 1: Quy định trách nhiệm cập nhật, công khai quy định 

liên quan đến hoạt động kinh doanh, tham vấn người dân, doanh nghiệp về 

quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh dự kiến ban hành và phương 

án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên 

Cổng tham vấn và tra cứu quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 

a) Xác định vấn đề bất cập 

- Hiện chưa có quy định cụ thể, chi tiết về trách nhiệm của các cơ quan 

trong quá trình quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy 

định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Việc cập nhật, rà soát, đánh giá quy 

định liên quan đến hoạt động kinh doanh; tham vấn người dân, doanh nghiệp về 
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quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh dự kiến ban hành và phương án cắt 

giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh hiện được thực 

hiện theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. 

- Do thiếu văn bản quy phạm pháp luật quy định về quyền hạn, trách nhiệm 

của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong thực hiện các chức năng của Cơ sở dữ 

liệu và Cổng tham vấn quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Bên cạnh 

đó, Hệ thống mới đưa vào vận hành trong thời gian ngắn, trong quá trình thực 

hiện còn có những điểm chưa rõ, gây lúng túng, không thống nhất trong quá trình 

triển khai.  

- Các yêu cầu về nghiệp vụ, kỹ thuật hiện nay được thực hiện theo hướng 

dẫn của Văn phòng Chính phủ, không phải là văn bản quy phạm pháp luật, do vậy 

chưa phát huy được hiệu lực của quy định trong quá trình quản lý, vận hành Hệ 

thống. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tham gia vào 

quản lý, vận hành, khai thác Cổng tham vấn và tra cứu quy định liên quan đến 

hoạt động kinh doanh theo từng chức năng chính được cung cấp trên Cổng tham 

vấn và tra cứu quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. 

c) Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề 

- Phương án 1: Tiếp tục thực hiện theo các quy định hiện hành. 

- Phương án 2: Ban hành một văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể 

trách nhiệm của các cơ quan khi tham gia vào quản lý, vận hành, khai thác Cổng 

tham vấn và tra cứu quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.  

d) Đánh giá tác động chính sách 

Phương án 1:  

- Tác động về kinh tế: Theo phương án này việc tổ chức quản lý, vận hành 

không có sự thay đổi. Tuy nhiên do không có các quy định mang tính quy phạm, 

dễ dẫn đến tình trạng lúng túng, không thống nhất trong quá trình triển khai, do 

vậy có thể làm chậm các quy trình, gây lãng phí nhân lực cũng như làm lãng phí 

ngân sách do không bảo đảm hiệu quả đề ra. 

- Tác động về xã hội: Theo phương án này, các cơ quan nhà nước mặc dù 

có nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 68/NQ-CP nhưng chưa rõ trách nhiệm, quy 

trình thực hiện theo từng chức năng của hệ thống, có thể gây chậm trễ hoặc khó 

khăn trong quá trình triển khai, từ đó làm ảnh hưởng đến hiệu quả của Cổng tham 

vấn và tra cứu quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, gây hiệu ứng không 

tốt cho xã hội. 

- Tác động về thể chế: Hiện chưa có các văn bản quy định trách nhiệm quản 

lý, vận hành và khai thác các chức năng của Cổng tham vấn và tra cứu quy định 

liên quan đến hoạt động kinh doanh. Tuy đã có quy định về quy chế quản lý, vận 

hành, khai thác Cổng dịch vụ công quốc gia, trong đó có các hợp phần Cơ sở dữ 
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liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến 

nghị của tổ chức, cá nhân, Hệ thống đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính 

của bộ, ngành, địa phương, nhưng thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về thủ tục hành chính mang tính độc lập riêng và có sự khác biệt nhất định, gồm 

cả thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và thủ tục hành chính 

không liên quan đến hoạt động kinh doanh, các phản ánh, kiến nghị liên quan đến 

quy định pháp luật nói chung, bao gồm cả quy định trong hoạt động kinh doanh. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP, Chính phủ giao cho 

Văn phòng Chính phủ xây dựng Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh, 

do đó, ngoài cập nhật, rà soát thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh 

doanh, các bộ ngành, cơ quan còn có nhiệm vụ cập nhật, rà soát các quy định kinh 

doanh khác như: yêu cầu, điều kiện; chế độ báo cáo; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật, kiểm tra chuyên ngành; quy định cấm và các quy định khác trong hoạt động 

kinh doanh. Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh tập hợp các thông tin, 

dữ liệu về quy định kinh doanh hiện hành, quy định kinh doanh dự kiến ban hành, 

quy định kinh doanh hết hiệu lực; được xây dựng, quản lý, cập nhật, duy trì, khai 

thác và sử dụng thông qua các phương tiện điện tử để thực hiện Chương trình cắt 

giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh và duy trì tính bền vững của cải cách quy 

định kinh doanh. Bên cạnh đó, nếu giữ nguyên sẽ khó bảo đảm trách nhiệm giữa 

các cơ quan trong việc kết nối, cũng như trong quá trình quản lý, khai thác, vận 

hành Cổng tham vấn và tra cứu quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. 

  Phương án 2: 

- Tác động về kinh tế: Theo phương án này sẽ là căn cứ để các cơ quan triển 

khai nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể với từng chức năng, từng quy trình, không chồng 

lấn hay lúng túng trong quy trình, từ đó giảm các chi phí cho việc chuẩn bị và 

thực hiện, nâng cao hiệu ích của Cổng tham vấn và tra cứu quy định liên quan đến 

hoạt động kinh doanh, giảm thời gian, chi phí cho việc chuẩn bị, gửi hồ sơ và nhận 

kết quả của các tổ chức, cá nhân, tiết kiệm được chi phí in ấn, phô tô tài liệu giấy, 

công chứng, chứng thực, chi phí văn phòng phẩm... 

Phương án này cũng không làm phát sinh chi phí hay nhân lực trong quá 

trình thực hiện do Cổng tham và vấn tra cứu quy định liên quan đến hoạt động, 

kinh doanh được triển khai theo hình thức thuê trọn gói. Bên cạnh đó các nội dung 

là kế thừa các kết quả chính sách tại văn bản có liên quan. 

- Tác động về xã hội: Theo phương án này, các cơ quan nhà nước rõ trách 

nhiệm, quy trình thực hiện theo từng chức năng, quá trình triển khai thực hiện 

thông suốt, từ đó nâng cao hiệu quả của Cổng tham vấn quy định liên quan đến 

hoạt động kinh doanh, tạo được kênh tương tác trực tiếp giữa người dân, doanh 

nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước, gây hiệu ứng tốt cho xã hội. 

 - Tác động về thể chế: Phương án này sẽ tạo một hành lang pháp lý chi tiết 

cho việc tổ chức quản lý, vận hành Cổng tham vấn và tra cứu quy định liên quan 

đến hoạt động kinh doanh. Việc ban hành quy định này không có những xáo trộn 
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quá lớn trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật mà vẫn bảo đảm có cơ sở 

pháp lý để thực hiện. 

đ) Kiến nghị lựa chọn giải pháp: Chọn Phương án 2. 

2. Chính sách 2: Đảm bảo việc chia sẻ, khai thác các thông tin, dữ liệu 

trên Cổng tham vấn quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh cho hoạt 

động của cơ quan nhà nước và người dân, doanh nghiệp. 

2.1. Xác định vấn đề bất cập 

Trong thời gian qua, một trong những vấn đề trọng tâm ảnh hưởng tới khai 

thác các thông tin, dữ liệu là vấn đề tổ chức và quản lý dữ liệu trong cơ quan nhà 

nước và việc kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống không thông suốt làm các dữ liệu 

không được khai thác, sử dụng lại gây tốn kèm và lãng phí nguồn lực.  

2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Quy định áp dụng các giải pháp để hỗ trợ việc kết nối, khai thác thông tin 

từ Cổng tham vấn và tra cứu quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh với các 

cơ sở dữ liệu, hệ thống và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong khai thác thông 

tin, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.  

2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề  

- Giải pháp 1. Giữ nguyên hiện trạng hiện nay, không đưa ra các quy định 

tại Quyết định. 

- Tác động của giải pháp: 

Với tình hình ứng dụng công nghệ thông tin như hiện tại, nếu không quy 

định việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật trong kết nối, chia sẻ, tạo lập các danh 

mục dùng chung thì sẽ khó khăn trong quá trình triển khai. Bên cạnh đó, việc khai 

thác thông tin hỗ trợ hoạt động của các Bộ ngành, địa phương có những hạn chế 

do những cản trở về kỹ thuật cũng như trách nhiệm pháp lý của từng cơ quan.  

Chi phí thực hiện chính sách: Không làm phát sinh các chi phí trực tiếp. 

Lợi ích: Giải quyết một phần nhưng không triệt để các bất cập hiện tại. 

Quy định thủ tục hành chính: Không. 

Vấn đề về giới: Không. 

- Giải pháp 2: Có các quy định cụ thể về việc quản lý, khai thác thông tin, 

dữ liệu trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định liên quan đến hoạt động kinh 

doanh bao gồm bổ sung các nguyên tắc về tổ chức, quản lý trong cơ quan nhà 

nước, các điều kiện đảm bảo sự sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu, thiết lập các danh 

mục dùng chung trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh. 

Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh đã, đang và sẽ được kết nối, 

chia sẻ với một số Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin khác nhằm khai thác, sử 

dụng tối đa nguồn dữ liệu hiện có của các bộ ngành, cơ quan, tránh lãng phí nguồn 
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lực, cụ thể như: (1) Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để khai thác dữ 

liệu thủ tục hành chính; (2) Cổng dịch vụ công quốc gia để sử dụng nền tảng định 

danh, xác thực  người dùng, đồng thời, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công, 

Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; (3) Công báo điện tử của Văn 

phòng Chính phủ và Cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư 

pháp để hỗ trợ khai thác dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật (căn cứ pháp lý) 

của quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; (4) Hệ thống thông tin báo cáo 

quốc gia để hỗ trợ, người dân, doanh nghiệp thực hiện các chế độ báo cáo theo 

quy định của các cơ quan quản lý nhà nước; (5) Cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh 

nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để khai thác dữ liệu về các doanh nghiệp phục 

vụ tham vấn hướng đến đối tượng; (6)  Cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn – quy chuẩn của 

Bộ Khoa học và Công nghệ để khai thác dữ liệu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 

(7) Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của các Bộ, ngành, địa phương để gửi, 

nhận văn bản và xử lý các vấn đề liên quan đến quy định kinh doanh trong các 

văn bản quy phạm pháp luật hoặc dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 

- Tác động của giải pháp: 

Giải pháp này sẽ điều chỉnh việc quản lý, tổ chức thông tin để hỗ trợ cho 

khai thác, sử dụng của cả đối tượng cơ quan nhà nước và người dân, doanh nghiệp. 

Xác định rõ các thông tin được khai thác, mức độ khai thác và cách thức khai thác. 

Xét về mặt chi phí xã hội (nhân lực, kinh tế): việc quy định cụ thể bảo đảm 

sự sẵn sàng chia sẻ và thực hiện chia sẻ sẽ không làm gia tăng chi phí cho quá 

trình đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin, không những thế còn mang lại lợi ích 

cho việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan nhà nước cũng như hỗ trợ người dân, 

doanh nghiệp khai thác thông tin theo đúng quy định.Từ đó, chi phí trong khai 

thác, vận hành sẽ giảm đáng kể do việc chuẩn hóa sẽ bảo đảm tính đồng bộ, sử 

dụng lại của các hệ thống thông tin. 

Quy định thủ tục hành chính: Không. 

Vấn đề về giới: Không. 

đ) Kiến nghị lựa chọn giải pháp: Chọn Phương án 2 

3. Chính sách 3. Quy định các chỉ số và tiêu chí đánh giá chất lượng cải 

cách quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của các bộ, cơ quan ngang 

bộ. 

2.1. Xác định vấn đề bất cập 

Hiện nay, việc cập nhật, công khai dữ liệu quy định kinh doanh; rà soát, 

đánh giá, tính chi phí tuân thủ; xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy 

định kinh doanh; tham vấn quy định kinh doanh dự kiến ban hành, phương cắt 

giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh; phản hồi ý kiến của người dân, doanh 

nghiệp về quy định kinh doanh chưa được các bộ, ngành cơ quan quan tâm, chưa 

thực hiện thường xuyên, kịp thời, chất lượng cải cách quy định kinh doanh chưa 
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được cải thiện hoặc chưa đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ cũng như sự 

hài lòng của người dân, doanh nghiệp.  

2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Các chỉ số và tiêu chí đánh giá chất lượng quản trị công trong cải cách quy 

định kinh doanh của các bộ, cơ quan ngang bộ sẽ là công cụ tạo đòn bảy thúc đẩy 

mạnh mẽ cải cách quy định kinh doanh, bảo đảm triển khai hiệu quả các nhiệm 

vụ Chính phủ giao như: cập nhật, công khai kịp thời các quy định kinh doanh; rà 

soát, kiến nghị phương án cắt giảm, đơn giản hóa, tham vấn quy định dự kiến ban 

hành và phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh bảo đảo đáp ứng 

các mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ. Thông qua các chỉ tiêu cải cách quy định 

kinh doanh, cùng với việc hoàn thiện các công cụ kỹ thuật giúp phân tích dữ liệu, 

giám sát, đánh giá chất lượng quản trị công trong cải cách quy định kinh doanh 

giúp nâng cao trách nhiệm của các bộ, ngành trong cải cách quy định kinh doanh, 

qua đó, cải thiện chất lượng của quy định kinh doanh.  

2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề  

- Giải pháp 1. Giữ nguyên hiện trạng hiện nay, không đưa ra các quy định 

tại Quyết định. 

- Tác động của giải pháp: 

Với tình hình ứng dụng công nghệ thông tin như hiện tại, nếu không quy 

định việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật để công khai, minh bạch kết quả đánh 

giá những nỗ lực cải cách của các bộ ngành bằng các số liệu cụ thể trên Cổng 

tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh thì sẽ khó khăn trong quá trình triển 

khai.  

Chi phí thực hiện chính sách: Không làm phát sinh các chi phí trực tiếp. 

Lợi ích: Giải quyết một phần nhưng không triệt để các bất cập hiện tại. 

Quy định thủ tục hành chính: Không. 

Vấn đề về giới: Không. 

- Giải pháp 2: Quy định cụ thể việc sử dụng các chỉ số và tiêu chí đánh giá 

nỗ lực cải cách quy định kinh doanh và tiêu chí đánh giá cụ thể để điều chỉnh hành 

vi của từng cán bộ, công chức trong các bộ, ngành, cơ quan giúp các bộ tìm cách 

cải thiện điểm số, trên cơ sở đó thúc đẩy cải cách và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ 

được Chính phủ yêu cầu, cụ thể như:  

- Chỉ số công khai, minh bạch quy định kinh doanh gồm các chỉ tiêu thành 

phần để đánh giá như: Cập nhật đúng hạn các quy định kinh doanh hiện hành; Cập 

nhật đầy đủ, chính xác nội dung quy định kinh doanh; Cập nhật đầy đủ, chính xác 

nội dung quy định kinh doanh; Cập nhật đúng hạn phương án cắt giảm, đơn giản 

hóa được TTCP phê duyệt;  
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- Chỉ số đánh giá kết quả cải cách quy định kinh doanh, trách nhiệm giải 

trình và khả năng giải quyết vấn đề của các Bộ, Cơ quan trước người dân, doanh 

nghiệp gồm các chỉ tiêu đánh giá: Cắt giảm, đơn giản hóa số quy định kinh doanh 

hiện hành; Cắt giảm chi phí tuân thủ quy định kinh doanh hiện hành; Đề xuất cắt 

giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh;  Tham vấn quy định kinh doanh dự kiến 

ban hành; Tham vấn phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh; Phản 

hồi ý kiến góp ý của doanh nghiệp, người dân; Đồng tình của doanh nghiệp, người 

dân về phản hồi của cơ quan nhà nước. 

- Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng về chất lượng quy định kinh doanh, gồm 

các chỉ tiêu thành phần để đánh giá như: Mức độ hài lòng về quy định kinh doanh 

hiện hành; Mức độ hài lòng về quy định kinh doanh hiện hành 

- Tác động của giải pháp: 

Giải pháp này sẽ tác động điều chỉnh hành vi của từng công chức khi tham 

gia vào thực hiện các nhiệm vụ cập nhật, công khai kịp thời các quy định kinh 

doanh; rà soát, kiến nghị phương án cắt giảm, đơn giản hóa, tham vấn quy định 

dự kiến ban hành và phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh. 

Xét về mặt chi phí xã hội (nhân lực, kinh tế): việc quy định cụ thể các chỉ 

số và tiêu chí đánh giá nỗ lực cải cách quy định kinh doanh của các bộ, cơ quan 

ngang bộ sẽ không làm gia tăng chi phí cho quá trình đầu tư, ứng dụng công nghệ 

thông tin, không những thế còn mang lại lợi ích cho việc thực hiện nhiệm vụ của 

cơ quan nhà nước cũng như hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khai thác thông tin 

theo đúng quy định. Từ đó, chi phí trong khai thác, vận hành hệ thống sẽ giảm 

đáng kể do việc chuẩn hóa quy trình, bảo đảm tính đồng bộ, nâng cao khả năng 

khai thác, sử dụng dữ liệu của hệ thống. 

Quy định thủ tục hành chính: Không. 

Vấn đề về giới: Không. 

đ) Kiến nghị lựa chọn giải pháp: Chọn Phương án 2./. 
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