
 

 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 

_______________ 

Số: 3516/VPCP-KSTT 
V/v đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 

68/NQ-CP của Chính phủ  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________ 

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2021 

Kính gửi:  

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  

- Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính. 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 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 (viết tắt là Nghị quyết 68) và ý kiến chỉ đạo 

của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Công văn số 

516/TTg-KSTT ngày 22 tháng 4 năm 2021 về việc thúc đẩy cải cách thủ tục hành 

chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ 

chỉ đạo, điều hành, Văn phòng Chính phủ đề nghị: 

1. Trước ngày 30 tháng 5 năm 2021, các bộ, cơ quan ngang bộ và Bảo hiểm 

xã hội Việt Nam:  

- Hoàn thành việc thống kê, cập nhật đầy đủ, chính xác toàn bộ các quy định, 

chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của bộ, cơ quan vào phần mềm thống kê, tính chi phí tuân 

thủ, rà soát các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại địa chỉ 

http://nq68.baocaochinhphu.gov.vn;  

- Trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định 

liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo đảm mục tiêu, yêu cầu Chính phủ giao và 

theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Sổ tay hướng dẫn triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 68/NQ-CP kèm theo Công văn số 9568/VPCP-KSTT ngày 16 tháng 

11 năm 2020.  

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng tư 

vấn cải cách thủ tục hành chính:  

 -  Kịp thời phản ánh, kiến nghị với các bộ, ngành về những khó khăn, vướng 

mắc, bất cập trong thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. 

http://nq68.baocaochinhphu.gov.vn/
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- Nghiên cứu, góp ý đối với các phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy 

định liên quan đến hoạt động kinh doanh khi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ gửi lấy ý kiến. 

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội 

đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính chỉ đạo các đơn vị trực thuộc truy cập 

http://nq68.baocaochinhphu.gov.vn (Mục tham vấn) để đề xuất, góp ý, kiến nghị 

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

của các bộ, ngành, cơ quan tại phiếu tham vấn điện tử.   

4. Trên cơ sở kết quả triển khai Nghị quyết 68 của các bộ, ngành, địa 

phương, Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.   

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTgCP, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c); 

- VPCP: BTCN, các PCN; 

- Lưu: VT, KSTT (03).TT 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

 

 

 

 

Trần Văn Sơn 
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