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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương  

giai đoạn 2017 – 2018 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG 

 Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của 

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

Công Thương; 

Căn cứ Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 5 năm 2016 

về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;  

Căn cứ Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của 

Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định 

hướng đến năm 2020;  

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, 

Chánh Văn phòng Bộ; 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành Phương án rà soát cắt giảm, đơn giản hóa các điều 

kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 

giai đoạn 2017 – 2018, với nội dung, phân công và lộ trình cụ thể theo các Phụ 

lục (ban hành kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Nguyên tắc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, 

kinh doanh 

1. Chuyển đổi phương thức quản lý nhà nước bằng việc chuyển dần sang 

hậu kiểm trong xây dựng, thực hiện các điều kiện kinh doanh. 



                                                    

2. Việc xây dựng, thực hiện điều kiện đầu tư kinh doanh phải tính đến 

các điều kiện gia nhập thị trường theo các cam kết quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên. 

3. Điều kiện đầu tư, kinh doanh nếu thực sự cần thiết cũng phải đáp ứng 

các tiêu chí theo quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư 2014. 

4. Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh và 

chuyển đổi phương thức quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực phải được đánh 

giá, xem xét thận trọng về tính khả thi, các điều kiện nguồn lực của cơ quan 

quản lý nhà nước các cấp, xem xét khả năng phân cấp mạnh mẽ hơn cho các 

địa phương trong quản lý, thực hiện. 

5. Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh cần 

phải gắn với công tác cải cách hành chính, đặc biệt là công tác cải cách thể 

chế, cải cách thủ tục hành chính. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ 

Kế hoạch và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 
BỘ TRƯỞNG 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;   

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các đơn vị thuộc Bộ;  

- Website Bộ Công Thương; 

- Lưu: VT, PC 

 

 

(đã ký) 

 

 

 

Trần Tuấn Anh 

 

 

 


