
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG,  

DOANH NGHIỆP, HIỆP HỘI 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Cổng tham vấn và tra cứu các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh 

(Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh) 



TT Tên cơ quan 
Số, ký hiệu văn 

bản 
Các ý kiến góp ý Giải trình, tiếp thu ý kiến 

I. CÁC HIỆP HỘI, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP 

1 

Uỷ ban Trung 

ương Mặt trận 

Tổ quốc Việt 

Nam 

(Ban Thường 

trực) 

3500/MTTW-

BTT ngày 

14/01/2022 

Thống nhất với Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết 

định. 
 

2 

Hiệp hội Doanh 

nghiệp nhỏ và 

vừa Việt Nam 

08/CV-TWH 

ngày 13/01/2022 

- Hoàn toàn nhất trí với dự thảo Quyết định.  

- Đề nghị rà soát lại dự thảo Quyết định để bảo đảm 

đầy đủ câu từ, phù hợp với quy định pháp luật 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

   

Nhằm phát huy chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng tư 

vấn cải cách thủ tục hành chính, Hiệp hội đề nghị bổ 

sung thêm Mục 6 tại Điều 33 về việc hỗ trợ các tổ 

chức thành viên kết nối, làm việc với các bộ, ngành 

Trung ương và địa phương để phối hợp nghiên cứu 

hai chiều về các vấn đề vướng mắc liên quan đến cơ 

chế, chính sách, thủ tục hành chính. 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, bổ sung 

trong Dự thảo  

3 
Hiệp hội Du lịch 

Việt Nam 

03/HHDLVN 

ngày 14/01/2022 

Đánh giá cao và nhất trí với Dự thảo Quyết định. Hiệp 

hội sẽ vẫn động các doanh nghiệp du lịch cả nước 

tham gia tích cực vào việc cung cấp các thông tin thực 

tế trong quá trình triển khai của mình cho Cổng Tham 

vấn quy định kinh doanh, để Cổng Tham vấn quy định 

kinh doanh sát với thực tế, trở thành chỗ dựa quan 

trọng cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. 

 

4 

Hiệp hội Tư vấn 

Xây dựng Việt 

Nam 

08/2022/CV-

VECAS ngày 

13/01/2022 

Thống nhất về sự cần thiết ban hành Quyết định. 

Đề nghị bổ sung quy định những ý kiến tham vấn, 

kiến nghị của các tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh 

nghiệp, người dân gửi trực tiếp tới các bộ, ngành và 

sự phản hồi của các bộ, ngành cũng cần tập hợp trong 

CSDL và CTV quy định kinh doanh. 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, bổ sung 

trong Dự thảo  



5 
Liên đoàn Luật 

sư Việt Nam 

10/LĐLSVN ngày 

17/01/2022 

Để thuận lợi hơn trong việc áp dụng, đề nghị tách 

Điều 4 thành 02 Điều, 01 Điều quy định về CSDL, 01 

Điều quy định về CTV. 

Bảo lưu: Cổng tham vấn và tra cứu quy định 

kinh doanh (CTV và TC) là một hệ thống 

không tách rời, liên quan chặt chẽ với nhau. Do 

vậy Văn phòng Chính phủ bảo lưu ý kiến, đề 

nghị giữ nguyên như Dự thảo 

6 
Hiệp hội Ngân 

hàng Việt Nam 

21/HHNH-PLNV 

ngày 21/01/2022 

- Đề nghị lựa chọn sử dụng thống nhất "người sử 

dụng" hoặc "người dùng". 

- Chỉnh sửa lỗi chính tả. 

- Điều 19: Đề nghị giảm thời gian cập nhật dự thảo 

VBQPPL từ 7 ngày xuống 3 ngày làm việc. 

- Điều 23: Đề nghị tăng thời gian trả lời của các bộ, 

cơ quan từ 5 ngày thành 7 ngày làm việc. 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

II. CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ 

7 Bộ Ngoại giao 
157/BNG-THKT 

ngày 17/01/2022 
Thống nhất với sự cần thiết và nội dung dự thảo.  

   

Đề nghị chỉnh sửa một số nội dung: Khoản 3, điều 3: 

Cổng tham vấn là cổng tập trung, duy nhất.... chứa các 

quy định kinh doanh dự kiến ban hành do hiện nay các 

bộ, ngành, địa phương vẫn đăng tải dự thảo văn bản 

quy phạm pháp luật trên website để lấy ý kiến các tầng 

lớp nhân dân. 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa, 

bỏ từ "Duy nhất" 

   

Khoản 1, Điều 21 bổ sung như sau: ".... phê duyệt 

phương án trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày 

phương án được phê duyệt..." 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

   

Khoản 2, Điều 23, bổ sung như sau: "Trong vòng 03 

ngày làm việc, kể từ ngày các sáng kiến, đề xuất được 

gửi trên hệ thống, bộ, cơ quan có trách nhiệm công 

khai..." 

"...Các bộ, cơ quan được gửi xin ý kiến có trách nhiệm 

trả lời trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được văn bản..." 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

   
Thống nhất cách sử dụng "cơ quan" và "cơ quan 

ngang Bộ" trong toàn bộ văn bản. 
Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa 



8 
Bộ Giao thông 

vận tải 

1204/BGTVT-PC 

ngày 9/2/2022 

Tại dự thảo Tờ trình, cơ quan soạn thảo mới chỉ nêu 

lên sự cần thiết của việc xây dựng dự thảo Quyết định, 

do đó đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý của việc xây dựng 

Quyết định này. 

Cơ sở pháp lý của việc xây dựng Quyết định: 

Văn phòng Chính phủ được giao xây dựng Dự 

thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về 

Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh 

doanh tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ 

thường kỳ tháng 11/2021 (Nghị quyết số 

155/NQ-CP ngày 8/12/2021)  

   

Về căn cứ ban hành: Đề nghị rà soát căn cứ ban hành, 

bảo đảm quy định tại Khoản 1, Điều 61, Nghị định 

34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 

số 154/2020/NĐ-CP) 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

   

Điều 4: Điều này điều chỉnh đến các quy định liên 

quan đến kết nối, chia sẻ dữ liệu, do đó đề nghị rà soát 

bảo đảm phù hợp với Nghị định số 47/2020/NĐ-CP. 

Ngoài ra, một số nội dung của Điều này là chức năng 

của cơ sở dữ liệu và trùng lặp với Điều 6, do đó đề 

nghị rà soát và chỉnh lý Điều 4 và Điều 6 cho phù hợp. 

Văn phòng Chính phủ đã rà soát, chỉnh sửa 

   

Về kỹ thuật soạn thảo: đề nghị kết cấu điều thành các 

khoản, điểm bảo đảm quy định của Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật. 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

   

Đề nghị làm rõ quy định "...theo nguyên tắc lấy người 

dùng làm trung tâm" và "quản lý các quy định kinh 

doanh theo vòng đời của doanh nghiệp; cá nhân hoá 

dữ liệu người dùng;..." 

Việc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung 

tâm phục vụ là xu hướng trong quá trình 

chuyển đổi số, đã được Lãnh đạo Chính phủ 

chỉ đạo xuyên suốt và được nêu tại một số văn 

bản quy phạm pháp luật. 

 

   

Điều 12: Đề nghị xem xét lại cơ sở của quy định này 

để bảo đảm tính khả thi trong quá trình triển khai thực 

hiện 

Việc khẳng định giá trị pháp lý của thông tin, 

dữ liệu trên CTV và TC quy định kinh doanh 

bảo đảm căn cứ để các bộ, cơ quan có trách 

nhiệm cập nhật chính xác, đầy đủ các quy định 

trên CTV và TC quy định kinh doanh, là cơ sở 

để người dân, doanh nghiệp tra cứu dữ liệu quy 

định kinh doanh cũng như thực hiện tham vấn 

trên Hệ thống. 



   

Điều 14 Khoản 1: đề nghị xem xét lại quy định "Quy 

định kinh doanh dự kiến ban hành trong văn bản quy 

phạm pháp luật..." là một trong những nội dung cập 

nhật vì trong quá trình xây dựng, soạn thảo các quy 

định sẽ thay đổi liên tục do đó yêu cầu các Bộ cập nhật 

các quy định dự kiến ban hành sẽ không bảo đảm tính 

khả thi trong quá trình thực hiện. Mặt khác, việc xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo 

quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật (trong đó có việc đăng tải lấy ý kiến trên Cổng 

thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử 

của cơ quan chủ trì soạn thảo). 

Bảo lưu: Việc tham vấn quy định kinh doanh 

áp dụng giải pháp kỹ thuật số thông qua việc 

vận hành Cổng tham vấn và tra cứu quy định 

kinh doanh là việc làm cần thiết, phù hợp với 

thông lệ quốc tế và theo đúng yêu cầu của 

Chính phủ giao tại Nghị quyết 68/NQ-CP. Qua 

hơn hai năm triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP 

đã thấy rõ được hiệu quả mang lại giúp theo 

dõi, đánh giá được nỗ lực cải cách của các bộ 

ngành theo thời gian thực và dựa trên dữ liệu, 

tránh tình trạng tham vấn một chiều, thiếu sự 

tương tác giữa các bên, thiếu sự công khai, 

minh bạch trong việc cải cách các quy định liên 

quan đến hoạt động kinh doanh. 

   

Điều 19: Tương tự Khoản 1 Điều 21 đề nghị xem lại 

tính khả thi của quy định này vì quá trình xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật sẽ thực hiện theo quy 

định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Bảo lưu: Lý do như trên.  

   

Điều 22: Trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật, việc lấy ý kiến sẽ được thực hiện theo Luật 

và các văn bản hướng dẫn thi hành, đề nghị xem xét 

tính khả thi của quy định này. 

Bảo lưu: Lý do như trên.  

   

Điều 23 Khoản 3: đề nghị bỏ quy định này để bảo đảm 

tính khả thi vì Khoản 2 Điều 23 đã quy định các bộ, 

cơ quan có trách nhiệm tổng hợp, tiếp thu, giải trình 

các sáng kiến. 

Việc quy định thời gian tổng hợp, tiếp thu, giải 

trình các sáng kiến, đề xuất là cần thiết, tránh 

các trường hợp chậm trễ trong phản hồi các 

sáng kiến, đề xuất từ phía doanh nghiệp. Phản 

hồi chỉ là sự tương tác trực tiếp, cho thấy sư 

cầu thị, lắng nghe từ phía cơ quan soạn thảo, 

giúp cơ quan soạn thảo truyền thông sớm chính 

sách, pháp luật đến người dân, doanh nghiệp 

trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật, kích thích việc đóng góp ý kiến có 

chất lượng. 



   

Điều 27 Khoản 1 (Điểm a, b, c, d, đ): Đề nghị bỏ quy 

định này vì đây là các nội dung phải thực hiện và đã 

được quy định tại Chương II, đồng thời đề nghị chỉnh 

lý Điều 27 quy định theo hướng khái quát công tác chỉ 

đạo, điều hành việc triển khai thực hiện Quyết định 

này. 

Văn phòng Chính phủ tiếp thu, quy định rõ hơn 

quy trình lấy ý kiến và theo dõi việc lấy ý kiến 

về quy định kinh doanh dự kiến ban hành và 

phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định 

kinh doanh trên Cổng tham vấn quy định kinh 

doanh, bảo đảm nội dung không trùng lặp với 

quy định tại Chương II 



9 Bộ Tư pháp 

294/BTP-

PLDSKT ngày 

27/1/2022 

Sự cần thiết ban hành Quyết định: Bộ Tư pháp đề nghị 

rà soát, đánh giá CSDL và CTV quy định kinh doanh 

thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ hay 

Chính phủ để xác định hình thức văn bản quy phạm 

pháp luật cần ban hành cho phù hợp với lý do. 

- Khoản 4, Điều 58 Luật CNTT quy định: "Chính phủ 

quy định danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; xây dựng, 

cập nhật và duy trì cơ sở dữ liệu quốc gia; ban hành 

quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia 

- Hiện nay có CSDL về pháp luật, về đăng ký kinh 

doanh..., dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được 

đăng tải trên Cổng TTĐT Chính phủ, cổng dịch vụ 

công quốc gia. Đề nghị làm rõ, đánh giá mối quan hệ 

của các cơ sở dữ liệu (dân cư, đăng ký kinh doanh, đất 

đai, tài chính, bảo hiểm, thống kê, tổng hợp dân số) 

để thấy được mối quan hệ và sự cần thiết xây dựng 

CSDL và CTV quy định kinh doanh. 

Giải trình: 

1. Xuất phát từ sự cần thiết cần có một công cụ 

để hỗ trợ cho hoạt động cải cách thể chế, trước 

mắt tập trung vào cải cách các quy định liên 

quan đến hoạt động kinh doanh, với nguyên tắc 

lấy đối tượng chịu sự tác động là chủ thể, trung 

tâm phục vụ, Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý 

kiến của các bộ ngành và địa phương đảm bảo 

đúng bản chất của vấn đề, đổi tên dự thảo 

Quyết định này thành Quyết định quy định về 

Cổng tham vấn và tra cứu quy định liên quan 

đến hoạt động kinh doanh (sau đây gọi tắt là 

Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh 

doanh). Theo đó, Cổng tham vấn và tra cứu quy 

định kinh doanh gồm hai hợp phần: (i) Hợp 

phần Quản trị dữ liệu gồm các thông tin, dữ 

liệu về quy định liên quan đến hoạt động kinh 

doanh (bao gồm quy định đang có hiệu lực thi 

hành và quy định dự kiến ban hành), kết quả rà 

soát và phương án cắt giảm, đơn giản hóa các 

quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 

do các Bộ ngành, cơ quan thực hiện cập nhật 

trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 

68/NQ-CP và (ii) Hợp phần Cổng tham vấn và 

tra cứu quy định kinh doanh phục vụ người 

dân, doanh nghiệp tra cứu, tìm kiếm và tham 

gia góp ý đối với quy định kinh doanh dự kiến 

ban hành, phương án cắt giảm, đơn giản hóa 

các quy định kinh doanh, đồng thời gửi vướng 

mắc, đề xuất sáng kiến cải cách quy định kinh 

doanh; theo dõi kết quả xử lý, phản hồi của các 

bộ, cơ quan đối với ý kiến góp ý cũng như các 

đề xuất của các tổ chức, cá nhân, hiệp hội, 

doanh nghiệp; theo dõi và đánh giá nỗ lực, kết 



quả cải cách và chất lượng quy định kinh doanh 

của các bộ ngành, cơ quan.  

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật, Thủ tướng 

Chính phủ Thủ tướng Chính phủ ban hành 

quyết định để quy định Biện pháp lãnh đạo, 

điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống 

hành chính nhà nước từ trung ương đến địa 

phương, chế độ làm việc với các thành viên 

Chính phủ, chính quyền địa phương và các vấn 

đề khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng 

Chính phủ. Căn cứ thẩm quyền Luật giao, 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao Văn 

phòng Chính phủ xây dựng, trình Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quyết định quy định về 

Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh 

(Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ về hội nghị trực tuyến Chính 

phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ 

thường kỳ tháng 12 năm 2021; Nghị quyết 

Phiên họp Chính phủ với các địa phương 

Tháng 6 năm 2022; Quyết định số 42/QĐ-

BCĐCCHC ngày 6/4/2022 của Ban Chỉ đạo cải 

cách hành chính của Chính phủ) 

- Theo quy định của Luật Công nghệ thông tin, 

chỉ các Cơ sở dữ liệu quốc gia mới thuộc thẩm 

quyền quyết định của Chính phủ (Điều 58).  

Từ những vấn đề nêu trên, việc ban hành Quyết 

định quy định về Cổng tham vấn và tra cứu quy 

định liên quan đến hoạt động kinh doanh là 

thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Việc xây dựng Cổng tham vấn và tra cứu quy 

định liên quan đến hoạt động kinh doanh phải 

bảo đảm nguyên tắc tận dụng tối đa các nguồn 



thông tin, dữ liệu đã có trong các hệ thống 

thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành, giảm thiếu việc cập nhật lại dữ 

liệu đã có thông qua việc kết nối, chia sẻ dữ 

liệu với Cổng này. Dự thảo Quyết định đã thể 

hiện quy định này tại khoản 14 Điều 5 và 

Chương V của Quyết định này. 



   

Theo chức năng quy định tại Điều 6 dự thảo Quyết 

định, Bộ Tư pháp nhận thấy quy định kinh doanh 

thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư.  

Giải trình: 

- Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 

25/7/2017 của Chính phủ về chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có 

chức năng "quản lý về đăng ký doanh nghiệp, 

đăng ký hộ kinh doanh; hướng dẫn thủ tục đăng 

ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh; kiểm 

tra, theo dõi, tổng hợp tình hình đăng ký doanh 

nghiệp, đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện 

tử và sau đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi 

cả nước; quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh".  

- Tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

12/05/2020 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 

đã giao Văn phòng Chính phủ là cơ quan chủ 

trì, phối hợp với các bộ ngành, địa phương tổ 

chức triển khai Chương trình này và xây dựng 

phần mềm, thống kê, rà soát, tính toán chi phí 

tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh (tiền đề, nội dung cốt lõi của Cổng 

tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh) và 

kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản quy phạm pháp luật, về đăng ký kinh 

doanh và các cơ sở dữ liệu khác có liên quan 

để giảm thiểu việc cập nhật lại thông tin đã có. 

Bên cạnh đó, Nghị định số 150/2016/NĐ-CP 

ngày 11/11/2016 của Chính phủ giao Văn 

phòng Chính phủ thực hiện chức năng kiểm 

soát thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản 

ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định 



hành chính thuộc phạm vi quản lý của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan hành 

chính nhà nước. Theo đó, tại Nghị quyết số 

03/NQ-CP ngày 10/01/2022, Nghị quyết Phiên 

họp Chính phủ với địa phương tháng 6 năm 

2022 giao Văn phòng Chính phủ xây dựng, 

trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong 

tháng 7 năm 2022 Quyết định quy định về 

Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh.  

   

Đề nghị rà soát tổng thể dự thảo Quyết định với Luật 

Giao dịch điện tử năm 2005, Luật CNTT năm 2006, 

Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối, chia 

sẻ dữ liệu số, Nghị định số 52/2015/NĐ-CP về CSDL 

quốc gia về Pháp luật, Quyết định số 31/2021/QĐ-

TTg ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác 

Cổng Dịch vụ công quốc gia... để bảo đảm tính hợp 

pháp, thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật, 

tính khả thi của văn bản. 

Văn phòng Chính phủ đã thực hiện rà soát, bảo 

đảm tính hợp pháp, thống nhất và đồng bộ, tính 

khả thi của văn bản 

   

Các quy định tại dự thảo Quyết định không quy định 

rõ yêu cầu, nguyên tắc, chức năng, cách thức vận hành 

của CSDL và CTV quy định kinh doanh. Do đó, đề 

nghị nghiên cứu, thiết kế lại nội dung dự thảo Quyết 

định cho phù hợp.  

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa, 

quy định cụ thể, rõ ràng hơn 

   

Khoản 5 Điều 5 dự thảo Quyết định: Đề nghị nghiên 

cứu quy định cho phù hợp do hiện nay theo pháp luật 

hiện hành chưa có quy định về kiến trúc hệ thống 

thông tin quốc gia và chuẩn về cơ sở dữ liệu. 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, không đưa 

nội dung này vào Dự thảo Quyết định  

   

Đề nghị nghiên cứu việc cung cấp dữ liệu kinh doanh 

dưới dạng dữ liệu mở để tạo điều kiện cho người dân, 

doanh nghiệp khai thác và xử lý dữ liệu thuận lợi  

Văn phòng Chính phủ tiếp thu nội dung này, 

các quy định kinh doanh trên CTV và TC quy 

định kinh doanh là hoàn toàn công khai để 

người dân, doanh nghiệp, hiệp hội tra cứu, tìm 

hiểu, áp dụng trong quá trình hoạt động sản 

xuất kinh doanh của mình. 



   

Đề nghị rà soát, chỉnh lý về thể thức, kỹ thuật trình 

bày văn bản bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Chương V  

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP  

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

   

Đề nghị lấy  ý kiến của đối tượng chịu sự tác động của 

văn bản theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Luật ban 

hành văn bản quy phạm  pháp luật. Sau khi hoàn thiện 

dự thảo Quyết định, đề nghị gửi Bộ Tư pháp thẩm 

định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ. 

Dự thảo Quyết định đã lấy ý kiến rộng rãi trên 

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và xin ý kiến 

các doanh nghiệp, hiệp hội tiêu biểu 



10 
Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

1231/BKHĐT-

QLKTTW ngày 

01/3/2022 

Về sự cần thiết và căn cứ ban hành Quyết định: Hiện 

nay, nguồn thông tin và dữ liệu TTHC, quy định kinh 

doanh là do các cơ quan, bộ, ngành quản lý theo lĩnh 

vực cung cấp, cập nhật lên các hệ thống như: CSDL 

quốc gia về TTHC, HTTT báo cáo quốc gia, Trung 

tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Cổng TTĐT của các bộ, ngành.... 

Do vậy, việc xây dựng thêm một CSDL và CTV quy 

định kinh doanh cần được xem xét về tính hiệu quả 

với các hệ thống dữ liệu sẵn có vì VPCP cũng đã xây 

dựng HTTT về báo cáo và thu thập dữ liệu các chế độ 

báo cáo qua hệ thống này. Ngoài ra, việc quy định các 

bộ, ngành cập nhật lặp lại cùng một dữ liệu là nội dung 

các TTHC đã công bố vào các phân hệ, hệ thống 

CSDL khác nhau cho cùng một đơn vị quản lý cần 

được nghiên cứu, tổ chức cho phù hợp để tiết kiệm, 

sử dụng hiệu quả nguồn lực và thời gian của cơ quan 

quản lý nhà nước. 

CTV và TC quy định kinh doanh là tập hợp các 

thông tin, dữ liệu về quy định kinh doanh, đã, 

đang và sẽ kết nối, chia sẻ dữ liệu với một số 

Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin khác để 

khai thác tối đa nguồn dữ liệu đã có từ các bộ, 

cơ quan giúp các cơ quan quản lý nhà nước, 

doanh nghiệp, người dân khai thác, sử dụng 

hiệu quả dữ liệu phục vụ cho hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, đồng thời góp phần cải thiện 

quy định pháp luật. Ví du: khai thác dữ liệu thủ 

tục hành chính từ CSDLQG về TTHC; sử dụng 

nền tảng định danh, xác thực  người dùng của 

Cổng DVCQG, thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến trên Cổng DVCQG, Cổng dịch vụ công, 

Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp 

tỉnh; khai thác dữ liệu VBQPPL từ 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; thực hiện báo cáo theo quy định của các 

cơ quan quản lý nhà nước thông qua Hệ thống 

thông tin báo cáo quốc gia; dữ liệu về doanh 

nghiệp phục vụ tham vấn hướng đến đối tượng 

trên Cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư; dữ liệu tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật trên Cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn – 

quy chuẩn của Bộ Khoa học và Công nghệ; kết 

nối với 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, như: Gửi xin ý kiến và trả lời ý kiến; trình 

Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt 

phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên 



quan đến hoạt động kinh doanh, xử lý các kiến 

nghị của cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp, địa 

phương … 

 

   

Đề nghị đánh giá tác động của việc ban hành Quyết 

định này theo quy định của Luật ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật. Theo đó, đề nghị cơ quan chủ trì 

soạn thảo tổ chức tổng kết việc thi hành pháp luật; 

khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội; đánh giá 

tác động của từng chính sách trong dự thảo Quyết 

định trong đó cần nêu rõ vấn đề cần giải quyết, mục 

tiêu của chính sách, giải pháp thực hiện chính sách. 

Văn phòng Chính phủ đã có Báo cáo đánh giá 

tác động chính sách tại Quyết định quy định về 

Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh 

doanh kèm theo 

   

Hiện nay, quy trình, thủ tục liên quan đến việc ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật đã được quy định 

cụ thể tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 

trong đó yêu cầu các cơ quan soạn thảo thực hiện các 

bước tham vấn đối tượng chịu tác động, lấy ý kiến các 

bộ, ngành, thẩm định của Bộ Tư pháp và của Văn 

phòng Chính phủ... Đối với đề xuất về các nội dung 

tương tự trong dự thảo, đề nghị phân tích rõ những 

điểm mới, đồng thời đánh giá hệ thống quy định hiện 

hành để xác định vấn đề tồn tại cần khắc phục, giải 

quyết, hoặc chưa hiệu quả... để làm cơ sở cho việc ban 

hành Quyết định này. 

Giải trình: Việc tham vấn quy định kinh doanh 

áp dụng giải pháp kỹ thuật số thông qua việc 

vận hành Cổng tham vấn và tra cứu quy định 

kinh doanh là việc làm cần thiết, phù hợp với 

thông lệ quốc tế và theo đúng yêu cầu của 

Chính phủ giao tại Nghị quyết 68/NQ-CP. Qua 

hơn hai năm triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP 

đã thấy rõ được hiệu quả mang lại giúp theo 

dõi, đánh giá được nỗ lực cải cách của các bộ 

ngành theo thời gian thực và dựa trên dữ liệu, 

tránh tình trạng tham vấn một chiều, thiếu sự 

tương tác giữa các bên, thiếu sự công khai, 

minh bạch trong việc cải cách các quy định liên 

quan đến hoạt động kinh doanh. 

   

Đề nghị Văn phòng Chính phủ bổ sung, dự kiến nguồn 

lực, điều kiện đảm bảo cho việc thi hành Quyết định 

sau khi được ban hành 

Tiếp thu, bổ sung 



   

Đề nghị bổ sung căn cứ pháp lý: Quyết định số 

31/2021/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai 

thác Cổng Dịch vụ công quốc gia đồng thời đề nghị 

bỏ căn cứ Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020. 

Bảo lưu: Không quy định căn cứ pháp lý là 

Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg vì văn bản này 

thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng 

Chính phủ, không quy định cơ sở ban hành 

Quyết định này, bảo đảm phù hợp với quy định 

tại Điều 61 Nghị định 34/2016/NĐ-CP (được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP) 

   

Điều 1 về phạm vi điều chỉnh đề nghị sửa đổi thành: 

"Quyết định này quy định về Cơ sở dữ liệu và Cổng 

tham vấn quy định kinh doanh" (Theo dự thảo các quy 

định nguyên tắc, yêu cầu, quy chế quản lý, cập nhật 

khai thác không phải phạm vi điều chỉnh). 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa, 

quy định cụ thể, đầy đủ nội dung thuộc phạm 

vi điều chỉnh của Quyết định. 

   

Điều 2 về đối tượng áp dụng: Dự thảo Quyết định 

chưa làm rõ các quyền khác nhau của đối tượng áp 

dụng (nếu có) trong việc xây dựng, quản lý, cập nhật, 

khai thác dữ liệu. Do vậy, đề nghị bổ sung nội dung 

này. 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa, 

quy định cụ thể thông qua các nội dung quy 

định chi tiết tại dự thảo 

   

Điều 3 về giải thích từ ngữ: Đề nghị làm rõ khái niệm 

"quy định kinh doanh" phù hợp với các văn bản quy 

phạm pháp luật về đầu tư kinh doanh hiện hành như 

Luật Đầu tư, Luật doanh nghiệp... Hiện tại, khái niệm 

và nội hàm về "quy định kinh doanh" như trong dự 

thảo còn gây khó hiểu, nhầm lẫn cho người đọc. Cụ 

thể, dự thảo Quyết định sử dụng thuật ngữ "quy định 

kinh doanh" để giải thích cụm từ "quy định liên quan 

đến hoạt động kinh doanh" như vậy là chưa chính xác, 

gây khó khăn, nhầm lẫn cho người đọc. 

+ Nội hàm quy định liên quan đến hoạt động kinh 

doanh tại dự thảo Quyết định có sự khác biệt đáng kể 

so với sổ tay hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 

68/NQ-CP, không thống nhất tại Điều 11. 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa, 

làm rõ khái niệm quy định kinh doanh tại 

khoản 1 Điều 2 của dự thảo Quyết định 



   
Đề nghị sửa "chế độ báo cáo" thành "chế độ báo cáo 

hành chính" 

Bảo lưu: Chế độ báo cáo trong dự thảo Quyết 

định là chế độ báo cáo của cơ quan hành chính 

nhà nước trong việc thực hiện công tác báo cáo 

giữa các cơ quan hành chính nhà nước  với các 

tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân khi tham gia 

hoạt động kinh doanh, không bao gồm chế độ 

báo cáo giữa các cơ quan hành chính nhà nước. 

11 
Bộ Khoa học và 

Công nghệ 

151/BKHCN-PC 

ngày 25/01/2022 
Thống nhất với nội dung Dự thảo  

12 
Bảo hiểm Xã 

hội Việt Nam 

244/BHXH-

CNTT ngày 

27/01/2022 

Khoản 1 Điều 3 đề nghị bổ sung cụm từ "của pháp 

luật" sau cụm từ "toàn bộ các quy định" 
Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, bổ sung 

   

Điều 4 đề nghị kết cấu thành các khoản 1,2,3...; bỏ từ 

"của" tại điểm c. 

Khoản 3, Điều 12 đề nghị bỏ cụm từ "có giá trị như 

văn bản giấy" và sửa thành "...Cổng tham vấn quy 

định kinh doanh là ý kiến chính thức của bộ, cơ quan, 

Văn phòng Chính phủ". 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

   

Khoản 1 Điều 14 đề nghị bỏ cụm từ "Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam" do BHXH Việt Nam không có thẩm quyền 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cũng không có 

chức năng ban hành các quy định kinh doanh. 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

   

Khoàn 1, Điều 15 sửa thành: "Các bộ, cơ quan ngang 

bộ thực hiện cập nhật những nội dung quy định do bộ, 

cơ quan ngang bộ chủ trì ban hành hoặc trình cấp 

có thẩm quyền ban hành về những nội dung..." 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

   

Đề nghị nghiên cứu, quy định về trách nhiệm trình 

phương án đơn giản hoá TTHC lên Thủ tướng Chính 

phủ trong trường hợp cơ quan BHXH Việt Nam thực 

hiện việc rà soát. 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa 



13 Bộ Công an 
240/BCA-V03 

ngày 24/01/2022 

Về dự thảo Tờ trình: 

- Bổ sung từ "ban hành" vào tên của dự thảo Quyết 

định. 

- Gạch đầu dòng thứ 3, Điểm a Mục 2 biên tập lại như 

sau: "Tạo sự tương tác hai chiều giữa cơ quan quản lý  

nhà  nước và cá nhân, tổ chức về những quy định kinh 

doanh hiện hành không còn phù hợp thực tiễn". 

- Số thứ tự 3, Điểm b Mục  2 đề nghị bổ sung cụm  từ 

"an ninh" và biên tập lại: "Thông tin, dữ liệu trên 

CSDL và CTV quy định kinh doanh phải được quản 

lý chặt chẽ, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, lưu  

trữ lâu dài". 

- Mục 5 đề nghị sửa thành: "Do vậy, thông tin và dữ 

liệu trên CSDL và CTV quy định kinh doanh cần phải 

được cập nhật thường xuyên, bảo đảm tính kịp thời, 

chính xác và chính thống; đồng thời bảo đảm an ninh, 

an toàn cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu được lưu trữ". 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa 



   

Về dự thảo Quyết định: 

- Điều 1 về phạm vi điều chỉnh mới chỉ quy định 

nguyên tắc, yêu cầu, quy chế quản lý, cập nhật, khai 

thác; do đó đề nghị bổ sung các quy định về quản lý 

dữ liệu, hạ tầng vận hành, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo 

cho hoạt động của CSDL và CTV quy định kinh 

doanh. 

- Điều 4 đề nghị bổ sung thêm 01 khoản quy định 

"Không đăng tải các thông tin có nội dung bí mật nhà 

nước lên CSDL và CTV quy định kinh doanh". 

- TTg đã ban hành Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg 

quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền 

tảng CSDL quốc gia về dân cư, CSDL căn cước công 

dân và CSDL quốc gia về xuất nhập cảnh; do đó, đề 

nghị nghiên cứu bổ sung quy định tại Quyết định 

34/2021/QĐ-TTg nêu trên vào nội dung tại điểm e, đ 

Điều 4 và Điều 7 dự thảo Quyết định. 

- Biên tập lại Khoản 1 Điều 12 thành: "Thông tin về 

quy định kinh doanh trên CSDL và CTV quy định 

kinh doanh được công khai chính xác, kịp thời theo 

các quy định thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, 

cơ quan ngang bộ có giá trị pháp lý và bảo đảm thi 

hành". 

- Khoản 2 Điều 14 biên tập lại thành: "Kết quả rà soát, 

chi phí tuân thủ quy định kinh doanh hiện hành và sau 

khi rà soát của bộ, ngành trước khi trình Thủ tướng 

chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hoá quy định 

kinh doanh". 

- Điều 17 về cập nhật quy định kinh doanh hiện hành 

có hiệu lực trước ngày 31/5/2020, đề nghị nghiên cứu 

loại bỏ nội dung quy định tại Khoản 2 đối với việc cập 

nhật TTHC có hiệu lực trước ngày 31/5/2020 nhưng 

đã được sửa đổi, bổ sung hoặc đã bị bãi bỏ hiệu lực 

và không còn công khai CSDL quốc gia về TTHC. 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa.  



- Điều 22 về lấy ý kiến về quy định kinh doanh dự 

kiến ban hành và phương án cắt giảm, đơn giản hoá 

quy định kinh doanh đề nghị bổ sung quy định thời 

gian tối thiểu lấy ý kiến đối với tổ chức, cá nhân để 

bảo đảm có thời gian nghiên cứu, tham gia ý kiến. 

- Điều 24 về quản lý CSDL và CTV quy định kinh 

doanh đề nghị chuyển Khoản 1 vào nội dung Điều 5, 

đồng thời nghiên cứu, điều chỉnh tên Điều 24 thành 

"Mã định danh quy định kinh doanh". 

- Khoản 2, Điều 29; Khoản 2 Điều 30; Khoản 2 Điều 

31 đề nghị biên tập lại theo hướng triển khai kết nối, 

chia sẻ thông tin dữ liệu giữa các CSDL chuyên ngành 

với CDSL và CTV quy định kinh doanh cho phù hợp 

với quy định trách nhiệm của các bộ và thống nhất cấu 

trúc với Khoản 2 Điều 28. 

- Chương IV Tổ chức thực hiện đề nghị bổ sung một 

điều mới quy định trách nhiệm của Bộ Công an với 

các nội dung sau: (1) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng 

Chính phủ xây dựng phương án bảo đảm an ninh 

mạng cho CSDL và CTV quy định kinh doanh; xây 

dựng và thực hiện giải pháp giám sát an ninh hệ thống 

thông tin CSDL và CTV quy định kinh doanh; (2) 

Đảm bảo an ninh cơ sở hạ tầng của CSDL và CTV 

quy định kinh doanh, xây dựng và thực hiện giải pháp 

giám sát an ninh hệ thống CSDL và CTV quy định 

kinh doanh. Trên cơ sở đó, điều chỉnh lại nội dung 

quy định tại Khoản 7 Điều32 cho phù hợp. 

- Khoản 2 Điều 34 đề nghị bổ sung từ "quy". 



14 Bộ Xây dựng 
202/BXD-VP 

ngày 17/01/2022 

Tại Khoản 2 Điều 5 dự thảo quy định "các quy định 

kinh doanh thuộc thẩm quyền ban hành và giải quyết 

của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước" 

là chưa phù hợp với nội dung và thẩm quyền ban hành 

quy định kinh doanh được quy định tại Khoản 1 Điều 

3 dự thảo. Vì vậy đề nghị sửa lại quy định tại khoản 

này. 

 

   

Tại Điểm a Khoản 1 Điều 15 Dự thảo giao Văn phòng 

bộ tổ chức cập nhật, đăng tải, phân quyền sử dụng trên 

phần mềm là chưa phù hợp về thẩm quyền và chức 

năng, nhiệm vụ, cụ thể: 

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ mới có 

thẩm quyền chỉ đạo tổ chức cập nhật và đăng tải quy 

định kinh doanh trên phần mềm. 

- Đơn vị có chức năng về CNTT của bộ, cơ quan 

ngang bộ mới có chức năng, nhiệm vụ và đủ trình độ 

chuyên môn để thực hiện phân quyền người sử dụng 

cho các đơn vị chuyên môn. 

Vì vậy đề nghị sửa lại thành: 

"Văn phòng Bộ giúp Bộ trưởng thực hiện việc hướng 

dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật và đăng tải quy 

định kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ trên 

CSDL và CTV quy định kinh doanh". 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

15 Bộ Tài chính 
677/BTC-VP 

ngày 19/01/2022 

Việc giải thích quy định kinh doanh tại Khoản 1 Điều 

3 dự thảo Quyết định mở rộng phạm vi thực hiện hơn 

so với quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP. Do đó, đề 

nghị rà soát quy định nêu trên bảo đảm thống nhất với 

phạm vi và yêu cầu tại Nghị quyết số 68/NQ-CP. 

 

   

Điều 18, Điều 24, Điều 31 đề nghị điều chỉnh lại câu 

từ. 

Bổ sung Nghị định số 85/2016/NĐ-CP tại phần căn 

cứ pháp lý. 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa, 

bổ sung 



16 
Bộ Văn hoá Thể 

thao và Du lịch 

182/BVHTTDL-

VP ngày 

18/01/2022 

Về hồ sơ trình: Đề nghị bổ sung báo cáo đánh giá tác 

động chính sách trong đó nêu rõ vấn đề cần giải quyết, 

mục tiêu của từng chính sách theo quy định tại Điều 

97 Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật. 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, bổ sung báo 

cáo đánh giá tác động chính sách 

   

Về Tờ trình: Đề nghị xây dựng theo Mẫu 02 Phụ lục 

V kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 

31/12/2020 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật. 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

   

Theo dự thảo Tờ trình và Quyết định, CSDL và CTV 

được kết nối tới các CSDL chuyên ngành. Do vậy, dự 

thảo quy định cập nhật các quy định kinh doanh như 

thủ tục hành chính; yêu cầu điều kiện; tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuât; chế độ báo cáo; thủ tục kiểm tra 

chuyên ngành đối với hàng hoá xuất nhập khẩu là 

không cần thiết. 

Dự thảo cần xây dựng theo hướng tích hợp về kỹ thuật 

với các CSDL chuyên ngành. Quy định theo hướng 

này đảm bảo tính hệ thống, hiệu quả, tập trung mang 

tính chuyên môn sâu cho từng CSDL chuyên ngành. 

Bảo lưu như Dự thảo đã quy định vì những lý 

do sau: (1) Các nhóm quy định bao gồm Thủ 

tục hành chính, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

một số thông tin được đồng bộ từ CSDL quốc 

gia về thủ tục hành chính, CSDL về tiêu chuẩn, 

quy chuẩn. Tuy nhiên, còn nhiều thông tin 

chưa có trên các CSDL này như  chi phí tuân 

thủ, văn bản yêu cầu áp dụng... (2) Các nhóm 

quy định bao gồm kiểm tra chuyên ngành, chế 

độ báo cáo hiện chưa kết nối tới CSDL. Do 

vậy, việc cập nhật trên Cổng tham vấn và tra 

cứu quy định kinh doanh là cần thiết, phục vụ 

trực tiếp cho việc tham vấn, rà soát, đề xuất 

phương án cải cách, đáp ứng yêu cầu công 

khai, minh bạch 



   

Đối với việc cập nhật các quy định kinh doanh dự kiến 

ban hành, bãi bỏ tại dự thảo Quyết định: Đề nghị 

nghiên cứu, cân nhắc quy định này vì Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật đã quy định chặt chẽ về 

quy trình, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật và việc lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân. Do vậy, việc cập nhật các quy định dự kiến ban 

hành trên CSDL và CTV quy định kinh doanh là 

không cần thiết, trùng lặp với nội dung được đăng tải 

trên Cổng TTĐT Chính phủ và của cơ quan chủ trì 

soạn thảo, gây lãng phí về thời gian, nhân lực để thực 

hiện. 

Bảo lưu: Việc tham vấn quy định kinh doanh 

áp dụng giải pháp kỹ thuật số thông qua việc 

vận hành Cổng tham vấn và tra cứu quy định 

kinh doanh là việc làm cần thiết, phù hợp với 

thông lệ quốc tế và theo đúng yêu cầu của 

Chính phủ giao tại Nghị quyết 68/NQ-CP. Qua 

hơn hai năm triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP 

đã thấy rõ được hiệu quả mang lại giúp theo 

dõi, đánh giá được nỗ lực cải cách của các bộ 

ngành theo thời gian thực và dựa trên dữ liệu, 

tránh tình trạng tham vấn một chiều, thiếu sự 

tương tác giữa các bên, thiếu sự công khai, 

minh bạch trong việc cải cách các quy định liên 

quan đến hoạt động kinh doanh. 

   

Đối với tiêu chuẩn kỹ thuật: Đề nghị nghiên cứu, cân 

nhắc quy định này. Theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn 

và quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn do một tổ chức công 

bố dưới dạng văn bản để tự nguyện áp dụng. Bộ 

trưởng Bộ KHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia. Trong 

trường hợp thấy cần thiết cập nhật một số tiêu chuẩn 

thì cần đánh giá tác động chính sách, nêu rõ sự cần 

thiết, mục tiêu, nội dung cụ thể cần cập nhật, loại văn 

bản quy định tiêu chuẩn được cập nhật, đánh giá về 

bất cập trong quy định về tiêu chuẩn hiện nay. 

Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, tiêu 

chuẩn do một tổ chức công bố dưới dạng văn 

bản để tự nguyện áp dụng. Tuy nhiên, tiêu 

chuẩn yêu cầu cập nhật trong mục quy định 

kinh doanh hiện hành là những tiêu chuẩn bắt 

buộc áp dụng. Chỉ khi bộ, cơ quan có văn bản 

quy định yêu cầu áp dụng tiêu chuẩn đó thì tiêu 

chuẩn mới cần cập nhật, công khai và rà soát.  

   

Căn cứ pháp lý: Đề nghị lược bỏ Nghị quyết 68/NQ-

CP do phải căn cứ vào văn bản là văn bản quy phạm 

pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn. 

Chỉnh lại thể thức, chính tả dự thảo Quyết định. 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa dự 

thảo Quyết định 



17 
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

153/BTTTT-THH 

ngày 17/01/2022 

Nội dung chính của Quyết định là quy định về CSDL 

và CTV quy định kinh doanh. Tuy nhiên trong các nội 

dung quy định không có sự tách biệt giữa CSDL quy 

định kinh doanh và CTV quy định kinh doanh. CSDL 

quy định kinh doanh cũng chưa thể hiện mang tính 

dùng chung, cung cấp các dịch vụ dữ liệu cho các hệ 

thống thông tin khác. Vì vậy có thể hiểu rằng CSDL 

quy định kinh doanh là một thành phần lưu trữ thông 

tin của CTV quy định kinh doanh. Vì vậy cân nhắc 

hợp nhất thành một khái niệm sử dụng trong Quyết 

định là Cổng tham vấn quy định kinh doanh  

Bảo lưu: CTV và TC là một hệ thống không 

tách rời, liên quan chặt chẽ với nhau. Tuy 

nhiên, CTV và TC là hai hợp phần tạo nên hệ 

thống thống nhất. Do vậy, VPCP bảo lưu ý 

kiến, đề nghị giữ nguyên như Dự thảo. 

   

Trong trường hợp CSDL quy định kinh doanh là một 

đối tượng độc lập có vai trò tạo nền tảng, cung cấp các 

dịch vụ dữ liệu cho nhiều hệ thống thông tin khác 

nhau, cần có quy định tách biệt và rõ về phạm vi, nội 

dung, đối tượng khai thác, quản lý, chia sẻ... Đặc biệt, 

cần phân loại rõ thuộc loại CSDL nào theo Điều 58, 

59 Luật Công nghệ thông tin và Khoản 1 Điều 11 

Nghị định số 47/2020/NĐ-CP để áp dụng những 

chính sách, quy định về CSDL trong cơ quan nhà 

nước cho phù hợp. 

CSDL quy định kinh doanh không thuộc danh 

mục CSDL quốc gia do Chính phủ quy định. 

Tại Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 

76/NQ-CP và Nghị quyết số 155/NQ-CP, 

Chính phủ giao cho Văn phòng Chính phủ xây 

dựng Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định 

kinh doanh và dự thảo Quyết định quy định về 

Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh 

doanh. Văn phòng Chính phủ là cơ quan chủ 

quản của CTV và TC quy định kinh doanh. 

   

Cân nhắc sửa đổi Khoản e Điều 4 về kết nối, chia sẻ 

thông tin dữ liệu bảo đảm tuân thủ quy định về kết 

nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước, phù hợp 

với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử nói chung. 

Không nên giới hạn phương thức chia sẻ dữ liệu sẽ 

làm giảm sự tiếp cận của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

với CTV quy định kinh doanh và không bảo đảm sự 

đồng bộ giữa các quy định của pháp luật. 

Văn phòng Chính phủ tiếp thu, chỉnh sửa 



   

Cân nhắc sửa Khoản 5, Điều 5: Cơ sở dữ liệu và Cổng 

Tham vấn quy định kinh doanh tuân thủ các quy định 

của pháp luật về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số 

của cơ quan nhà nước; phù hợp với Khung kiến trúc 

Chính phủ điện tử, Kiến trúc Chính phủ điện tử của 

các bộ, ngành, địa phương có liên quan; tuân thủ các 

quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về dữ liệu, về công 

nghệ thông tin. 

Văn phòng Chính phủ tiếp thu, chỉnh sửa 

   

Bổ sung quy định về kết nối, tiếp nhận  và chia sẻ dữ 

liệu từ CTV quy định kinh doanh đặc biệt là các dịch 

vụ tiếp nhận và chia sẻ dữ liệu để các HTTT, Cổng 

TTĐT của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh 

nghiệp cung cấp và khai thác dữ liệu tự động (máy - 

máy), hạn chế việc phải thao tác thủ công gây phát 

sinh công việc 

Văn phòng Chính phủ tiếp thu, chỉnh sửa 

   

Nghiên cứu cung cấp dữ liệu quy định kinh doanh 

dưới dạng dữ liệu mở theo quy định tại Nghị định số 

47/2020/NĐ-CP để tạo điều kiện cho người dân, 

doanh nghiệp khai thác và xử lý dữ liệu thuận tiện 

hơn. 

Văn phòng Chính phủ tiếp thu, chỉnh sửa 

18 
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

337/BTNMT-

KHTC ngày 

17/01/2022 

Điều 1 phạm vi điều chỉnh: Đề nghị xem xét, chỉnh 

sửa, bổ sung thành "Quyết định này quy định nguyên 

tắc, yêu cầu, xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác 

CSDL và CTV quy định kinh doanh; trách nhiệm của 

các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân, hiệp hội, 

doanh nghiệp trong việc quản lý, vận hành, khai thác 

CSDL và CTV quy định kinh doanh" để bảo đảm đầy 

đủ, phù hợp, thống nhất với các nội dung quy định 

trong dự thảo Quyết định 

Văn phòng Chính phủ tiếp thu, chỉnh sửa 

   

Đề nghị xem xét, bổ sung nội dung quy định trách 

nhiệm và quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

trong việc khai thác và sử dụng dữ liệu từ CSDL quy 

định kinh doanh 

Văn phòng Chính phủ tiếp thu, chỉnh sửa dự 

thảo 



19 Bộ Nội vụ 
175/BNV-CCHC 

ngày 13/01/2022 

Căn cứ pháp lý đề nghị bổ sung "Nghị quyết số 

76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 

giai đoạn 2021-2030". 

Đề nghị rà soát thể thức phù hợp với Nghị định số 

30/2020/NĐ-CP. 

Văn phòng Chính phủ đã rà soát thể thức phù 

hợp với Nghị định số 30/2020/NĐ-CP. Đối với 

đề nghị bổ sung "Nghị quyết số 76/NQ-CP 

ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 

nước giai đoạn 2021-2030", Văn phòng Chính 

phủ xin không đưa vào đề phù hợp với Khoản 

1, Điều 61, Nghị định 34/2016/NĐ-CP (được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP).  

20 
Ngân hàng nhà 

nước Việt Nam 

257/NHNNN-VP 

ngày 17/01/2022 

Điều 3 giải thích từ ngữ đề nghị xem xét, bổ sung giải 

thích thêm cụm từ "hoạt động kinh doanh" để các bộ, 

ngành thống nhất trong việc phân loại khi tiến hành 

thống kê, cập nhật  

Văn phòng Chính phủ tiếp thu, chỉnh sửa, bổ 

sung nội dung giải thích “Hoạt động kinh 

doanh là hoạt động của tổ chức, cá nhân thực 

hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của 

quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thu sản 

phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường 

nhằm mục đích sinh lợi” 

   

Điều 4 Điểm 3 và Điều 32 Khoản 5: Đề nghị quy định 

rõ hơn: 

- Dữ liệu chia sẻ: Đề nghị quy định cụ thể dữ liệu nào 

được chia sẻ đối với hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành của bộ, ngành. 

- Cách thức chia sẻ: Hiện tại các hệ thống QLVB&ĐH 

của các bộ, ngành đều được kết nối với Trục liên 

thông văn bản quốc gia. Vì vậy, đề nghị quy định rõ 

về phương thức chia sẻ dữ liệu (qua API hoặc hình 

thức khác). 

Văn phòng Chính phủ tiếp thu, sẽ hướng dẫn 

các bộ, cơ quan trong quá trình triển khai kết 

nối, chia sẻ, dữ liệu. 

   

Điều 11 Khoản 1: Đề nghị xem xét bỏ khoản này do 

nội dung này đã được giải thích ở Khoản 1 Điều 3 và 

cụm từ "quy định kinh doanh" đã bao hàm tất cả các 

nội dung về TTHC, YCĐK, CĐBC... 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

21 
Thanh tra Chính 

phủ 

123/TTCP-TTTT 

ngày 20/01/2022 
Thống nhất với nội dung Dự thảo  



   

Đề nghị thống nhất cách thức đánh chỉ mục trong các 

Điều và thứ tự các chỉ mục trong Điều 14, Điều 11 

vẫn còn trùng lặp. 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

22 Bộ Quốc phòng 
165/BQP-VP 

ngày 17/01/2022 

Bổ sung Ban Cơ yếu Chính phủ là cơ quan phối hợp 

để thực hiện bảo đảm an toàn thông tin tại Khoản 7 

Điều 32 và viết lại như sau: "Chủ trì, phối hợp với Bộ 

TTTT, Ban Cơ yếu Chính phủ xây dựng phương án 

bảo đảm an toàn thông tin, giải pháp ứng cứu sự cố về 

an toàn thông tin, an ninh mạng cho CSDL và CTV 

quy định kinh doanh; xây dựng và thực hiện giải pháp 

giám sát an toàn hệ thống thông tin CSDL và CTV 

quy định kinh doanh". 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

23 

Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

Nông thôn 

524/BNN-VP 

ngày 19/01/2022 

- Chỉnh sửa lại thể thức, lỗi chính tả 

- Xem xét thời điểm cập nhật và đăng tải dữ liệu quy 

định kinh doanh hiện hành trên CSDL và CTV chậm 

nhất trước ngày văn bản quy phạm pháp luật quy định 

các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh có 

hiệu lực thi hành vì việc cập nhật được thực hiện qua 

nhiều công đoạn, nhiều tiêu chí, nhiều bước. 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

   

Đề nghị xem xét bỏ Điều 19 (cập nhật quy định dự 

kiến ban hành). Lý do: Dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật có nội dung về quy định kinh doanh đã được 

lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động, các bộ, ngành, 

địa phương có liên quan theo quy định của Luật ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật. Việc lấy ý kiến qua 

CSDL và CTV quy định kinh doanh là không cần 

thiết, trùng lặp về nội dung, đối tượng, làm gia tăng 

công việc và nguồn lực thực hiện cho các bộ, ngành, 

phát sinh thời gian, kinh phí. 

Việc tham vấn quy định kinh doanh áp dụng 

giải pháp kỹ thuật số thông qua việc vận hành 

Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh 

là việc làm cần thiết, phù hợp với thông lệ quốc 

tế và theo đúng yêu cầu của Chính phủ giao tại 

Nghị quyết 68/NQ-CP. Qua hơn hai năm triển 

khai Nghị quyết 68/NQ-CP đã thấy rõ được 

hiệu quả mang lại giúp theo dõi, đánh giá được 

nỗ lực cải cách của các bộ ngành theo thời gian 

thực và dựa trên dữ liệu, tránh tình trạng tham 

vấn một chiều, thiếu sự tương tác giữa các bên, 

thiếu sự công khai, minh bạch trong việc cải 

cách các quy định liên quan đến hoạt động kinh 

doanh. 



24 
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

618/BGDĐT-VP 

ngày 28/2/2022 
Thống nhất về sự cần thiết xây dựng CSDL và CTV  

25 

Bộ Công 

Thương 

(Cục TMĐT và 

Kinh tế số) 

78/TMĐT-DVC 

ngày 21/01/2022 

Đề nghị bổ sung quy định, hướng dẫn về tích hợp, chia 

sẻ giữa CSDL và CTV với các CSDL quốc gia và các 

hệ thống thông tin, CSDL khác của bộ, ngành 

Giải thích: Mục 5 Điều 27 đã giao VPCP 

hướng dẫn, phối hợp với các bộ, cơ quan liên 

quan thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin, dữ 

liệu giữa CTV và TC với các CSDL khác. 

   

Đề nghị bổ sung vai trò và hướng dẫn thông qua Nền 

tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP) do Bộ 

TTTT phụ trách, vì hiện nay, các CSDL quốc gia đều 

được kết nối với chia sẻ cho các bộ, ngành thông qua 

NGSP 

CTV và TC là cơ sở dữ liệu chuyên ngành, 

cung cấp thông tin về các quy định kinh doanh, 

public hoàn toàn cho người dân, doanh nghiệp. 

Việc kết nối, chia sẻ qua nền tảng tích hợp, chia 

sẻ dữ liệu quốc gia đã được quy định tại Nghị 

định số 47/2020/NĐ-CP. 

   

Khi thực hiện cập nhật các quy định về TTHC, 

CĐBC, YCĐK... vào phần mềm CSDL và CTV có 

phát sinh trường hợp cập nhật chưa đúng, có thiếu sót 

nhưng vẫn được phê duyệt. Tuy nhiên, phần mềm chỉ 

hỗ trợ trường thông tin cập nhật khi đang thực hiện 

thêm mới, còn trường hợp đã duyệt chưa được hỗ trợ 

tính năng này. Vì vậy, đề nghị VPCP nghiên cứu bổ 

sung thêm tính năng xoá trường thông tin khi đã duyệt 

để các cơ quan, đơn vị chủ động trong quản lý, cập 

nhật các quy định. 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, đưa vào yêu 

cầu bổ sung tính năng. 

26 Uỷ ban Dân tộc 
95/UBDT-KHTC 

ngày 17/01/2022 
Thống nhất với nội dung Dự thảo.  

27 

Uỷ ban Quản lý 

vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp 

64/UBQLV-Th 

ngày 18/01/2022 

Điều 34 Mục 2 đề nghị bổ sung làm rõ về nội dung 

văn bản như sau: "Cung cấp bằng chứng về những 

vướng mắc chũng như các phương án, cải cách, đơn 

giản hoá các quy định kinh doanh; thực hiện ký số 

(đối với tổ chức) văn bản điện tử góp ý và chịu trách 

nhiệm về các nội dung, bằng chứng cung cấp. 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

thành: "Cung cấp nội dung, tài liệu về những..." 



   

Đối với Cổng Thông tin khi triển khai đề nghị hướng 

đến tính tiện dụng, dễ dàng trong sử dụng và tra cứu 

như tìm kiếm được văn bản cập nhật mới nhất, hiển 

thị các từ/dòng/khổ cập nhật so với phiên bản cũ và 

được đánh dấu khác màu để dễ theo dõi; link với nội 

dung được cập nhật, xem được trực tiếp. 

Ghi nhận, VPCP sẽ đưa vào các yêu cầu tiện 

ích của phần mềm CTV và TC quy định kinh 

doanh 

   

Xem xét việc chia sẻ kết nối với CSDL về tài chính, 

đầu tư tại các Cổng Thông tin đã có như Cổng Thông 

tin doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hệ 

thống thông tin quản lý, giám sát vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp của Bộ Tài chính. 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, hoàn thiện  

28 
Đài Truyền hình 

Việt Nam 
34/THVNN-VP Thống nhất về sự cần thiết và nội dung Dự thảo   

29 
Đài Tiếng nói 

Việt Nam 
61/TNVN-KHTC Thống nhất về sự cần thiết và nội dung Dự thảo   

 
Thông tấn xã 

Việt Nam 

37/TTX-VP ngày 

1301/2022 
Thống nhất với nội dung Dự thảo  

30 

Viện Hàn lâm 

Khoa học Xã 

hội Việt Nam 

213/KHXH-VP 

Nhất trí với nội dung dư thảo, tạo điều kiện thuận lợi 

không chỉ cho cá nhân, tổ chức tra cứu các quy định 

kinh doanh một cách có hệ thống, tiết kiệm thời gian, 

công sức; tăng cường tương tác giữa Chính phủ với 

các hiệp hội, doanh nghiệp góp phần cải thiện môi 

trường kinh doanh.  

 

   

Đề nghị chỉnh sửa Điều 3: Quy định kinh doanh là 

toàn bộ các quy định liên quan đến hoạt động kinh 

doanh...do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành 

hoặc cơ quan, tổ chức được uỷ quyền hợp pháp ban 

hành 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

   

Đề nghị chỉnh sửa Điều 4: c) Theo dõi, quản lý việc 

cập nhật theo thời gian thực đối với các quy định kinh 

doanh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của từng bộ, 

cơ quan. 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa 



   

Điều 13 Mục 3: Cần nêu rõ theo quy định của pháp 

luật là quy định nào để người sử dụng có thể dễ dàng 

nắm được và thực hiện đúng quy định. 

 

   Chỉnh sửa lại thể thức văn bản Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

31 

Viện Hàn lâm 

Khoa học và 

Công nghệ Việt 

Nam 

111/VHL-VP 

ngày 14/01/2022 
Thống nhất với nội dung Dự thảo   

III. CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

32 

Chủ tịch UBND 

tỉnh Quảng Ninh 

Nguyễn Tường 

Văn 

Văn bản ngày 

14/01/2022 
Thống nhất với nội dung Dự thảo.  

33 

Văn phòng 

UBND tỉnh Thái 

Nguyên 

20/UBND-

TTPVHCC ngày 

11/01/2022 

Thống nhất với nội dung Dự thảo   

34 
UBND tỉnh Hà 

Nam  

156/UBND-

KGVX ngày 

18/01/2022 

Đề xuất sửa đổi Điều 7 để thuận lợi cho người dùng 

không phải tìm hiểu thêm các văn bản khác để có thể 

đăng ký tài khoản và đăng nhập CSDL và CTV quy 

định kinh doanh. 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

   

Đề xuất sửa đổi Khoản 1 Điều 9 như sau: "Tài khoản 

đã đăng ký quy định tại Điều 7 của Quyết định này 

được quản lý theo quy định tại Điều 13 của Quyết 

định số 31/2021/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý, 

vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

35 
UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

14/BC-UBND 

ngày 17/01/2022 
Thống nhất với nội dung Dự thảo   

36 
UBND tỉnh 

Đồng Tháp 

04/UBND-

KSTTHC ngày 

14/01/2022 

- Khoản 5, Điều 5: Bổ sung từ "tiêu". 

- Điều 7 chỉnh sửa cụm từ "sử dụng hình thức xác thực 

định danh" thành "sử dụng hình thức định danh và xác 

thực điện tử". 

- Đề nghị trích dẫn đầy đủ Quyết định số 31/2021/QĐ-

TTg. 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa 



37 
UBND thành 

phố Đà Nẵng 

307/UBND-

KSTT 

- Thống nhất về sự cần thiết ban hành Quyết định. 

- Về đối tượng áp dụng, đề nghị bổ sung UBND cấp 

tỉnh với lý do trên hợp phần công khai của hệ thống 

các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh có thể tìm kiếm, 

tra cứu các quy định liên quan để hoàn thiện chính 

sách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại 

địa phương. 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

38 

UBND tỉnh 

Điện Biên 

(Sở KH&ĐT) 

101/SKHĐT-

ĐKKD ngày 

14/01/2022 

Thống nhất với nội dung Dự thảo   

39 

UBND tỉnh Yên 

Bái (Sở 

KH&ĐT) 

85/SKHĐT-

ĐKKD ngày 

14/01/2022 

Thống nhất với nội dung Dự thảo   

40 
UBND tỉnh 

Bình Phước 

85/UBND-

KSTTHC ngày 

13/01/2022 

Thống nhất với nội dung Dự thảo   

41 
UBND tỉnh Bắc 

Kạn 

336/UBND-

NCPC ngày 

14/01/2022 

Thống nhất với nội dung Dự thảo   

42 
UNBD tỉnh 

Lạng Sơn 

59/UBND-

TTPVHCC ngày 

14/01/2022 

Dự thảo Tờ trình có nêu đối tượng tham gia khai thác 

sử dụng bao gồm "địa phương" tuy nhiên trong nội 

dung dự thảo Quyết định không có nội dung quy định 

vai trò, trách nhiệm của địa phương. Đề nghị biên tập 

lại bảo đảm đồng bộ, thống nhất  

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

   
Điều 9 đề nghị xem xét đổi tên thành "Quản lý tài 

khoản người dùng" để bảo đảm ngắn gọn, đầy đủ. 
Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

   

Khoản 2 Điều 10 đề nghị sửa thành "Danh mục dữ 

liệu dùng chung được cập nhât ngay tại thời điểm văn 

bản quy định..." 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa 



   

Điều 11 đề nghị xem xét biên tập Khoản 2 và Khoản 

6 thành 01 Khoản chung về thông tin các quy định 

kinh doanh hiện hành để bảo đảm tính thống nhất. 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu một phần, 

trong đó, đã chỉnh sửa quy định về đối tượng 

thực hiện. Các nội dung về thuế, phòng cháy, 

chữa cháy sẽ được các bộ, cơ quan cập nhật 

theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh theo 

chức năng và phạm vi quản lý. 

43 
UBND Thành 

phố Hải Phòng 

313/UBND-

KSTTHC ngày 

13/01/2022 

- Điều 1 phạm vi điều chỉnh: Đề nghị bổ sung đối 

tượng hợp tác xã hoặc đối tượng là doanh nghiệp, hợp 

tác xã và hộ kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh 

nghiệp). 

- Điều 2 đối tượng áp dụng: Đề nghị bổ sung đối tượng 

hợp tác xã và hộ kinh doanh như trên. 

- Điều 10: Đề nghị bổ sung danh mục ưu đãi thuế. 

- Khoản 6 Điều 11: Đề nghị bổ sung nội dung về thuế, 

phòng cháy chữa cháy, đây là lĩnh vực quan tâm rất 

lớn của doanh nghiệp. 

- Điều 26 và 27 chương IV: Đề nghị bổ sung nội dung 

khen thưởng các tổ chức, cá nhân có sáng kiến, đề 

xuất cải cách các quy định kinh doanh được áp dụng 

vào thực tiễn, đem lại hiệu quả thiết thực. 

- Khoản 2 Điều 28 về trách nhiệm Bộ Tư pháp: Đề 

nghị bổ sung kết nối, chia sẻ với Cổng Thông tin điện 

tử pháp điển để các cá nhân, tổ chức được tiếp cận với 

Bộ pháp điển điện tử. 

- Điều 29 về trách nhiệm Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Đề 

nghị bổ sung Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký 

hợp tác xã. 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa. 

Một số đề xuất về việc bổ sung danh mục ưu 

đãi thuế, nội dung về thuế, phòng cháy, chữa 

cháy…là những dữ liệu các bộ, cơ quan phải 

cập nhật trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh 

tương ứng (Ví dụ: lĩnh vực quản lý thuế, phí, lệ 

phí và các khoản thu của NSNN đối với HĐKD 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính; kinh 

doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Công an).  

44 

UBND tỉnh 

Ninh Thuận 

(Văn phòng) 

207/VPUB-

TTPVHCC ngày 

14/01/2022 

- Chỉnh lại thể thức căn cứ pháp lý, đánh số trang văn 

bản. 

- Điều 2 Đối tượng áp dụng: Bổ sung thêm cụm từ 

"(Sau đây gọi tắt là bộ, cơ quan)" sau cụm từ "các bộ, 

cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ". 

- Viết chữ in nghiêng các cụm từ giải thích từ ngữ. 

- Chỉnh sửa các lỗi chính tả trong văn bản.  

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa 



45 
UBND tỉnh 

Quảng Nam 

271/UBND-

NCKS ngày 

13/01/2022 

Chỉnh sửa thể thức, lỗi chính tả trong dự thảo Quyết 

định. 
Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

46 
UBND tỉnh 

Vĩnh Long 

222/UBND-

PVHCC ngày 

14/01/2022 

Thống nhất với nội dung Dự thảo   

47 
UBND tỉnh Lâm 

Đồng 

231/UBND-

TTPVHCC ngày 

12/01/2022 

Thống nhất với nội dung Dự thảo   

48 
UBND tỉnh Bạc 

Liêu 

279/UBND-KT 

ngày 28/01/2022 
Thống nhất với nội dung Dự thảo  

49 
UBND tỉnh 

Bình Thuận 

345/UBND-

NCKSTTHC 

ngày 7/2/2022 

Thống nhất với nội dung Dự thảo  

50 
UBND tỉnh 

Bình Dương 

310/UBND-NC 

ngày 20/01/2022 

192/SXD-VP 

ngày 18/01/2022 

Thống nhất với nội dung Dự thảo   

51 
UBND tỉnh Lào 

Cai 

244/UBND-KT 

ngày 18/01/2022 

Đề nghị chỉnh sửa việc kết nối, chia sẻ dữ liệu thông 

qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia tại 

Khoản e, Điều 4. Tương tự tại Khoản 5 Điều 32. 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

   

Tại chương IV Tổ chức thực hiện đề nghị bổ sung nội 

dung về trách nhiệm của UBND các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương. 

 

52 
UBND tỉnh Tây 

Ninh 

251/UBND-

KSTT ngày 

18/01/2022 

Thống nhất với nội dung Dự thảo.  

53 
UBND tỉnh Phú 

Yên 

382/UBND-KT 

ngày 21/01/2022 

Đề nghị lược bỏ căn cứ "nghị quyết số 68/NQ-CP do 

chưa phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật. 

Chỉnh sửa lại thể thức văn bản. 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

54 

Ban Quản lý 

lăng Chủ tịch 

Hồ Chí Minh 

70/BQLL-VP 

ngày 14/01/2022 
Thống nhất với nội dung Dự thảo   



55 
UBND tỉnh 

Kiên Giang 

143/UBND-NC 

ngày 21/01/2022 
Chỉnh sửa lại thể thức, lỗi chính tả Văn bản.  

56 
UBND tỉnh 

Đồng Nai 

626/UBND-HCC 

ngày 17/01/2022 
Thống nhất với nội dung Dự thảo.  

57 
UBND tỉnh 

Thanh Hoá 

827/UBND-

KSTTHCNC 

ngày 17/01/2022 

Điều 2 chưa thấy đề cập đến đối tượng là các cơ quan 

nhà nước ở địa phương, vì địa phương cũng cần tham 

gia vào quản trị Cổng tham vấn này để cung cấp thông 

tin kinh doanh, danh mục sản phẩm hàng hoá của địa 

phương  

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa, 

bổ sung UBND tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương vào đối tượng áp dụng và trách 

nhiệm của cơ quan này. 

   

Điều 15 xem xét lại việc quy định đầu mối thực hiện 

kiểm soát TTHC của Văn phòng Bộ, cơ quan ngang 

bộ tổ chức cập nhật, đăng tải hoặc phân quyền. 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

58 
UBND tỉnh Lai 

Châu 

118/UBND-

KSTT ngày 

13/01/2022 

Thống nhất với nội dung Dự thảo   

59 

UBND tỉnh Hoà 

Bình 

(Sở KHĐT) 

146/SKHĐT-

ĐKKD ngày 

14/01/2022 

Thống nhất với nội dung Dự thảo   

60 
UBND tỉnh Kon 

Tum 

151/UBND-

KTTH ngày 

17/01/2022 

Thống nhất với nội dung Dự thảo   

61 
UBND tỉnh Tiền 

Giang 

279/UBND-

KSTT ngày 

14/01/2022 

Thống nhất với nội dung Dự thảo   

62 

UBND tỉnh Thái 

Bình 

(Sở TTTT) 

26/STTTT-

CNNTTVT 
Thống nhất với nội dung Dự thảo   

63 
UBND thành 

phố Cần Thơ 

172/UBND-

KSTT ngày 

14/01/2022 

Thống nhất với nội dung Dự thảo   



64 
UBND tỉnh 

Nghệ An 

367/UBND-

KSTT ngày 

14/01/2022 

Đề nghị bổ sung vòng đời doanh nghiệp: thành lập chi 

nhánh, văn phòng đại diện; tái cấu trúc doanh nghiệp; 

tạm dừng, chấm dứt hoạt động. Lý do: Đăng ký doanh 

nghiệp bao gồm: Thành lập mới doanh nghiệp, chi 

nhánh, văn phòng đại diện, điạ điểm kinh doanh; thay 

đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; tạm dừng và 

chấm dứt hoạt động. 

Bảo lưu: (1) Thành lập chi nhánh, văn phòng 

đại diện thuộc nhóm khởi sự kinh doanh; (2) tái 

cấu trúc doanh nghiệp; (3) tạm dừng, chấm dứt 

hoạt động là 3 trong số 12 sự kiện trong vòng 

đời của doanh nghiệp 

65 

UBND tỉnh Sóc 

Trăng 

(Sở KHĐT) 

111/SKHĐT-

ĐKKD ngày 

14/01/2022 

Thống nhất với nội dung Dự thảo.  

66 
UBND tỉnh 

Nam Định 

08/UBND-VP11 

ngày 14/01/2022 
Góp ý về Câu chữ, văn phong Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

67 

UBND tỉnh 

Hưng Yên 

(Sở KHĐT) 

160/SKHĐT-

ĐKKD ngày 

14/01/2022 

Thống nhất với nội dung Dự thảo.  

68 
UBND tỉnh Cà 

Mau 

282/UBND-

CCHC ngày 

13/01/2022 

Thống nhất với nội dung Dự thảo.  

69 
UBND tỉnh Gia 

Lai 

74/UBND-KTTH 

ngày 13/01/2022 
Thống nhất với nội dung Dự thảo.  

70 
UBND tỉnh Bắc 

Ninh 

123/UBND-

KSTT ngày 

13/01/2022 

Thống nhất với nội dung Dự thảo.  

71 

UBND tỉnh 

Quảng Ngãi 

(Sở KHĐT) 

72/SKHĐT-

ĐKKD ngày 

13/01/2022 

Thống nhất với nội dung Dự thảo.  

72 

UBND tỉnh 

Bình Định 

(Sở KHĐT) 

86/SKHĐT-

ĐKKD ngày 

13/01/2022 

Thống nhất với nội dung Dự thảo.  

73 
UBND tỉnh 

Khánh Hoà 

457/UBND-

KSTT ngày 

13/01/2022 

Thống nhất với nội dung Dự thảo.  

74 
UBND tỉnh 

Quảng Bình 

58/UBND-KSTT 

ngày 14/01/2022 
Thống nhất với nội dung Dự thảo.  



75 
UBND tỉnh 

Vĩnh Long 

222/UBND-

PVHCC ngày 

14/01/2022 

Thống nhất với nội dung Dự thảo  

76 
UBND tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

327/UBND-VP 

ngày 12/01/2022 
Thống nhất với nội dung Dự thảo   

77 
UBND tỉnh Lâm 

Đồng 

231/UBND-

TTPVHCC ngày 

12/01/2022 

Thống nhất với nội dung Dự thảo   

78 
UBND tỉnh Sơn 

La 

138/UBND-

KSTTHC ngày 

12/01/2022 

Thống nhất với nội dung Dự thảo  

79 
UBND tỉnh 

Đồng Tháp 

04/UBNND-

KSTTHC ngày 

14/01/2022 

Góp ý về Câu từ tại Điều 5, Điều 7 dự thảo Quyết định Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

80 
UBND tỉnh Bắc 

Giang 

180/UBND-

KSTT ngày 

13/01/2022 

Đề nghị bỏ căn cứ Nghị quyết 68/NQ-CP. 

Dự thảo Quyết định quy định trách nhiệm của Văn 

phòng Chính phủ trong việc xây dựng, ban hành Quy 

chế quản lý, vận hành, sử dụng CSDL và CTV quy 

định kịnh doanh, tuy nhiên trong dự thảo lại quy định 

một số nội dung chi tiết thuộc phạm vi Quy chế. Đề 

nghị đưa các nội dung chi tiết vào Quy  chế quản lý, 

vận hành, sử dụng. 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

81 
UBND tỉnh An 

Giang 

46/UBND-TH 

ngày 13/01/2022 

Đề nghị bổ sung tại Điều 4: 

"Cho phép người dùng thống kê dữ liệu và truy xuất 

các báo cáo theo nhiều tiêu chí (định kỳ, đột xuất, báo 

cáo tóm tắt, báo cáo tổng hợp...) phục vụ công tác 

quản lý của từng bộ, cơ quan và Văn phòng Chính 

phủ" 

"Ứng dụng các công nghệ hiện đại (Dữ liệu lớn, Trí 

tuệ nhân tạo...) có khả năng sao lưu dữ liệu tự động, 

gửi thông tin cảnh báo ngăn chặn hệ thống CSDL bị 

lỗi khi xảy ra các sự cố bất ngờ, có khả năng tự động 

bảo trì hệ thống..." 

Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa, 

ghi nhận để bổ sung chức năng cho hệ thống  



82 
UBND tỉnh Bến 

Tre 

255/UBND-

KSTT ngày 

13/01/2022 

Đề nghị chỉnh sửa lỗi thể thức, trình bày văn bản Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

83 
UBND tỉnh Hà 

Giang 

79/VP-PVHCC 

ngày 13/01/2022 
Thống nhất về sự cần thiết và nội dung Dự thảo.  

84 

UBND tỉnh Đăk 

Lăk 

(Sở KHĐT) 

121/SKHĐT-

ĐKKD ngày 

17/01/2022 

Đề nghị chỉnh sửa lỗi thể thức, trình bày văn bản Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

85 

UBND tỉnh Hậu 

Giang 

(Sở KHĐT) 

152/SKHĐT-

ĐKKD ngày 

8/2/2022 

Điều chỉnh lại dẫn chiếu tại Khoản 1 Điều 9 cho phù 

hợp. 
Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

86 
UBND thành 

phố Hà Nội 

625/UBND-

KSTTHC ngày 

3/3/2022 

Thống nhất với dự thảo Quyết định  
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