
 

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
 

Số:            /QĐ-BTTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Hà Nội, ngày        tháng 01 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa 

quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2022 

của Bộ Thông tin và Truyền thông 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 2 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Thông tin và Truyền thông; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Quyết định số 1994/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt 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 Thông 

tin và Truyền thông giai đoạn 2020 - 2025; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cắt giảm, đơn giản 

hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2022 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh văn phòng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ 

Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng; 

- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC); 

- Cổng Thông tin điện tử của Bộ (để đưa tin); 

- Lưu: VT, VP. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Anh Tuấn 



 

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA 

QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022 

CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

  (Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-BTTTT ngày       tháng 01 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 

 

STT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 
Kết quả  

I Công tác chuẩn bị, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện 

1 

Phổ biến, quán triệt chỉ đạo của Chính 

phủ về cắt giảm, đơn giản hóa quy 

định liên quan đến hoạt động kinh 

doanh 

Các cơ quan, 

đơn vị  

thuộc Bộ 

Vụ Pháp chế, 

Văn phòng Bộ 

Thường 

xuyên,  

liên tục 

Nâng cao nhận thức của 

công chức, viên chức trong 

các cơ quan, đơn vị và các tổ 

chức, cá nhân hoạt động 

trong phạm vi quản lý nhà 

nước của các cơ quan, đơn 

vị. 

2 

Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu quy 

định kinh doanh để hỗ trợ các cơ quan, 

đơn vị trong việc cập nhật, bổ sung 

theo yêu cầu của Văn phòng Chính 

phủ 

Cục  

Tin học hóa 

Các cơ quan, đơn vị 

chủ trì xây dựng 

VBQPPL có quy định 

liên quan đến hoạt 

động kinh doanh 

Thường 

xuyên,  

liên tục 

Dữ liệu được kết nối, chia sẻ 

trên Hệ thống cơ sở dữ liệu 

và Cổng tham vấn quy định 

kinh doanh. 



2 

 

 

STT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 
Kết quả  

3 

Cử công chức, viên chức tham gia các 

lớp tập huấn nâng cao năng lực về 

thực hiện nhập dữ liệu tính toán chi 

phí tuân thủ, đánh giá quy định liên 

quan đến hoạt động kinh doanh do 

Văn phòng Chính phủ tổ chức 

Văn phòng Bộ 

Các cơ quan, đơn vị 

chủ trì xây dựng 

VBQPPL có quy định 

liên quan đến hoạt 

động kinh doanh 

Theo yêu 

cầu của  

Văn phòng 

Chính phủ 

Các học viên tham gia khóa 

đào tạo nắm vững các kỹ 

năng và yêu cầu cần thiết 

phục vụ cho việc tính toán 

chi phí tuân thủ và đánh giá 

quy định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh. 

4 

Tổ chức tiếp nhận, thu thập, tổng hợp  

các phản ánh, kiến nghị của doanh  

nghiệp, người dân, tổ chức, hiệp hội  

doanh nghiệp về các quy định không  

còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt  

động kinh doanh thông qua Cổng Dịch  

vụ công Quốc gia; Hệ thống Cơ sở dữ 

liệu và Cổng tham vấn quy định kinh 

doanh; Cổng Dịch vụ công của Bộ; 

qua đối thoại, tham vấn 

Các cơ quan, 

đơn vị chủ trì 

xây dựng 

VBQPPL có 

quy định liên 

quan đến hoạt 

động kinh 

doanh 

Văn phòng Bộ, 

Vụ Pháp chế 

Thường 

xuyên 

Ý kiến của doanh nghiệp, 

người dân được tiếp nhận, 

xử lý theo quy định. 

5 

Giúp Lãnh đạo Bộ theo dõi, đôn đốc, 

kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn 

vị thuộc Bộ triển khai thực hiện nhiệm 

Văn phòng Bộ 

Các cơ quan, đơn vị 

chủ trì xây dựng 

VBQPPL có quy định 

Thường 

xuyên 

Các buổi kiểm tra, làm việc, 

hướng dẫn các cơ quan, đơn 

vị thuộc Bộ về kết quả, tiến 
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STT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 
Kết quả  

vụ tính toán chi phí tuân thủ, đánh giá 

quy định liên quan đến hoạt động kinh 

doanh theo Kế hoạch 

liên quan đến hoạt 

động kinh doanh 

độ thực hiện nhiệm vụ; kiến 

nghị, đề xuất Lãnh đạo Bộ 

chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ. 

6 
Tuyên truyền về việc triển khai và kết 

quả thực hiện Kế hoạch. 

Văn phòng Bộ; 

Trung tâm 

Thông tin; 

Các cơ quan 

báo chí thuộc 

Bộ 

Các cơ quan, đơn vị 

chủ trì xây dựng 

VBQPPL có quy định 

liên quan đến hoạt 

động kinh doanh 

Thường 

xuyên 

Các sản phẩm truyền thông 

nhằm nâng cao nhận thức và 

thu hút sự quan tâm, tham 

gia của các tổ chức, cá nhân 

hoạt động trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ. 

7 

Chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên 

truyền, phổ biến chỉ đạo của Chính 

phủ về Chương trình cắt giảm, đơn 

giản hóa quy định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh cũng như các kết quả 

đạt được 

Cục Thông tin 

đối ngoại;  

Cục Báo chí; 

Cục Phát thanh, 

Truyền hình và 

Thông tin điện 

tử. 

Trung tâm Thông tin  

và các cơ quan báo 

chí thuộc Bộ 

Thường 

xuyên 

Nâng cao nhận thức và thu 

hút sự quan tâm, tham gia 

của toàn xã hội để thúc đẩy 

cải cách, cải thiện môi 

trường kinh doanh. 

8 

Bố trí kinh phí triển khai, thực hiện cắt 

giảm, đơn giản hóa quy định liên quan 

đến hoạt động kinh doanh 

Vụ Kế hoạch 

Tài chính; 

Văn phòng Bộ 

Các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ 

Theo quy 

định của 

Luật Ngân 

sách Nhà 

nước 

Đảm bảo đầy đủ kinh phí 

thực hiện các nhiệm vụ theo 

quy định của pháp luật. 
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STT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 
Kết quả  

II Triển khai đánh giá và tính toán chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 

1 

Tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện các dữ 

liệu quy định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh trên Hệ thống cơ sở dữ 

liệu và Cổng tham vấn quy định kinh 

doanh theo yêu cầu của Văn phòng 

Chính phủ và tổng hợp kết quả gửi về 

Văn phòng Bộ 

Các cơ quan, 

đơn vị chủ trì 

xây dựng 

VBQPPL có 

quy định liên 

quan đến hoạt 

động kinh 

doanh 

Văn phòng Bộ 
Thường 

xuyên 

Dữ liệu về quy định liên 

quan đến hoạt động kinh 

doanh và các Biểu tính toán 

chi phí tuân thủ quy định 

liên quan đến hoạt động kinh 

doanh được bổ sung, hoàn 

thiện trên Hệ thống Cơ sở 

dữ liệu và Cổng tham vấn 

quy định kinh doanh. 

2 

Cập nhật bổ sung, hoàn thiện các dữ 

liệu về quy định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh trên Hệ thống Cơ sở 

dữ liệu và Cổng tham vấn quy định 

kinh doanh khi có thay đổi. 

Các cơ quan, 

đơn vị chủ trì 

xây dựng 

VBQPPL có 

quy định liên 

quan đến hoạt 

động kinh 

doanh 

Văn phòng Bộ 
Thường 

xuyên 

Nâng cao chất lượng dữ liệu 

thống kê và tính toán chi phí 

tuân thủ quy định liên quan 

đến hoạt động kinh doanh 

trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu 

và Cổng tham vấn quy định 

kinh doanh. 

3 

Tổng hợp, báo cáo kết quả thống kê, 

tính toán chi phí tuân thủ quy định liên 

quan đến hoạt động kinh doanh thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định 

báo cáo Thủ tướng Chính phủ 

Văn phòng Bộ 

Các cơ quan, đơn vị 

chủ trì xây dựng 

VBQPPL có quy định 

liên quan đến hoạt 

động kinh doanh 

Trước ngày 

20/09/2022 

Báo cáo tình hình, kết quả 

thống kê, tính chi phí tuân 

thủ quy định liên quan đến 

hoạt động kinh doanh của 

các cơ quan, đơn vị thuộc 

Bộ 
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STT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 
Kết quả  

III 
Thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được phê duyệt tại 

Quyết định số 1994/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và sơ kết tình hình thực hiện 

1 

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

thuộc thẩm quyền của Quốc hội để 

thực thi phương án cắt giảm, đơn giản 

hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc 

bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến 

hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ đối với các 

kiến nghị. 

Các cơ quan, 

đơn vị thuộc 

Bộ được phân 

công chủ trì 

xây dựng 

VBQPPL 

Vụ Pháp chế, 

Văn phòng Bộ 

Theo quy 

định về xây 

dựng văn 

bản quy 

phạm pháp 

luật 

Văn bản thực thi phương án 

cắt  giảm, đơn giản hóa (sửa 

đổi, bổ  sung, thay thế hoặc 

bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên 

quan đến hoạt động kinh 

doanh. 

2 

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ và Bộ trưởng để thực 

thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa 

(sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi 

bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến 

hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của bộ (Đối với các 

quy định không cần chờ sửa đổi, bổ 

sung quy định tại Luật của Quốc hội). 

Các cơ quan, 

đơn vị thuộc 

Bộ được phân 

công chủ trì 

xây dựng 

VBQPPL 

Vụ Pháp chế, 

Văn phòng Bộ 

Trước ngày 

15/06/2022*  

Văn bản thực thi phương án 

cắt  giảm, đơn giản hóa (sửa 

đổi, bổ  sung, thay thế hoặc 

bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên 

quan đến hoạt động kinh 

doanh. 
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STT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 
Kết quả  

3 

Cập nhật đầy đủ, chính xác và công 

khai kịp thời quy định kinh doanh (dự 

kiến ban hành); tính toán chi phí tuân 

thủ, phương án cắt giảm, đơn giản hóa 

quy định kinh doanh đã được Thủ tướng 

Chính phê duyệt vào Cơ sở dữ liệu và 

Cổng tham vấn quy định kinh doanh. 

Các cơ quan, 

đơn vị thuộc 

Bộ được phân 

công chủ trì 

xây dựng 

VBQPPL 

Văn phòng Bộ 
Thường 

xuyên 

Các dữ liệu về quy định kinh 

doanh (dự kiến ban hành), 

kết quả rà soát, tính toán chi 

phí tuân thủ được cập nhật 

trên Hệ thống. 

4 

Tham vấn các hiệp hội, doanh nghiệp 

và đối tượng chịu sự tác động đối với 

những quy định đang tạo gánh nặng 

hành chính và khó khăn cho hoạt động 

sản xuất kinh doanh được xã hội quan 

tâm có nhiều ý kiến phản ánh và quy 

định dự kiến ban hành trong dự thảo 

văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng 

tham vấn quy định kinh doanh 

Các cơ quan, 

đơn vị thuộc 

Bộ được phân 

công chủ trì 

xây dựng 

VBQPPL 

Văn phòng Bộ 
Thường 

xuyên 

Ý kiến của các hiệp hội, 

doanh nghiệp và đối tượng 

chịu sự tác động của quy 

định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh được tiếp nhận, 

xử lý theo quy định. 

5 

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện 

Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy 

định liên quan đến hoạt động kinh 

doanh của cơ quan, đơn vị gửi về Văn 

phòng Bộ 

Các cơ quan, 

đơn vị thuộc 

Bộ được phân 

công chủ trì 

xây dựng 

VBQPPL 

Văn phòng Bộ 

Trước ngày 

20/06/2022, 

19/12/2022 

Báo cáo tình hình, kết quả 

thực hiện Kế hoạch cắt 

giảm, đơn giản hóa quy định 

liên quan đến hoạt động kinh 

doanh của cơ quan, đơn vị. 
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STT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 
Kết quả  

6 

Tổng hợp Báo cáo tình hình, kết quả 

thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản 

hóa quy định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh của Bộ trình Lãnh đạo Bộ 

xem xét, quyết định gửi Văn phòng 

Chính phủ 

Văn phòng Bộ 

Các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ được phân 

công chủ trì xây dựng 

VBQPPL 

Trước ngày 

24/06/2022, 

23/12/2022 

Báo cáo tình hình, kết quả 

thực hiện Kế hoạch cắt 

giảm, đơn giản hóa quy định 

liên quan đến hoạt động kinh 

doanh của Bộ. 

7 

Công bố, công khai kết quả cắt giảm, 

đơn giản hóa quy định liên quan đến 

hoạt động kinh doanh 

Trung tâm 

thông tin 

Các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ 

Thường 

xuyên 

Công bố, công khai trên 

Cổng thông tin điện tử của 

Bộ Thông tin và Truyền 

thông. 

8 

Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả tính 

toán chi phí tuân thủ, cắt giảm, đơn 

giản hóa quy định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh 

Văn phòng Bộ 
Các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ 

Theo hướng 

dẫn của Văn 

phòng Chính 

phủ 

Báo cáo sơ kết, đánh giá tình 

hình, kết quả thực hiện tính 

toán chi phí tuân thủ, cắt 

giảm, đơn giản hóa quy định 

liên quan đến hoạt động kinh 

doanh của bộ trình Bộ 

trưởng. 

IV Cải cách việc thực hiện thủ tục hành chính 

1 

Thực hiện tái cấu trúc quy trình, tích 

hợp, cung cấp 100% TTHC có đủ điều 

kiện lên dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

Các đơn vị có 

TTHC 

Cục Tin học hóa; 

Văn phòng Bộ 

Thường 

xuyên 

Đảm bảo 100% TTHC có đủ 

điều kiện lên dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 4 trên 

Cổng dịch vụ công quốc gia. 
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STT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 
Kết quả  

2 

Rà soát, nâng cấp, hoàn thiện Hệ 

thống thông tin giải quyết TTHC của 

Bộ Thông tin và Truyền thông 

Cục Tin học 

hóa; 

Cục Tần số vô 

tuyến điện 

Văn phòng Bộ 
Thường 

xuyên 

Đảm bảo Hệ thống thông tin 

giải quyết TTHC vận hành 

thông suốt, đáp ứng yêu cầu 

của Chính phủ và của Bộ. 

3 

Thực hiện phân cấp trong giải quyết 

thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Thông tin và 

Truyền thông theo yêu cầu của Văn 

phòng Chính phủ 

Các cơ quan, 

đơn vị có 

TTHC 

Vụ Pháp chế, 

Văn phòng Bộ 

Theo chỉ đạo 

của  

Văn phòng 

Chính phủ 

Các thủ tục hành chính được 

phân cấp bảo đảm hiệu quả, 

chất lượng, tạo thuận lợi cho 

người dân, doanh nghiệp 

trong việc tiếp cận, thực hiện 

thủ tục hành chính 

4 

Kết nối, tích hợp Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục hành chính của Bộ  

với Cổng dịch vụ công quốc gia hình 

thành Hệ thống thông tin thống nhất 

về giải quyết thủ tục hành chính từ 

trung ương đến địa phương theo quy 

định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-

CP ngày 06/12/2021 Chính phủ 

Cục Tin học 

hóa; 

Cục Tần số vô 

tuyến điện 

Văn phòng Bộ 
Thường 

xuyên 

Kết nối, tích hợp Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính của Bộ TTTT 

với Cổng dịch vụ công quốc 

gia hình thành Hệ thống 

thông tin thống nhất về giải 

quyết thủ tục hành chính từ 

trung ương đến địa phương. 
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STT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 
Kết quả  

5 

Thiết lập kho quản lý dữ liệu điện tử 

của tổ chức, cá nhân tại Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính tại Bộ phận Một cửa 

của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Cục Tin học 

hóa;  

Cục Tần số vô 

tuyến điện 

Văn phòng Bộ;  

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Từ ngày 

01/06/2022 

Thiết lập được kho quản lý 

dữ liệu điện tử của tổ chức, 

cá nhân và hồ sơ, kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính 

được số hóa. 

 

* Thực hiện theo yêu cầu của Chính phủ tại điểm a Mục 8 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. 
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