
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN 

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
_______________ 

Số: 304/HĐTV 

V/v cung cấp danh sách doanh nghiệp       

thực hiện TTHC trong 6 tháng cuối năm 2019
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các Bộ: Công an, Công Thương, Khoa học và Công nghệ 

(Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng), Kế hoạch và 

Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và 

Môi trường, Xây dựng, Y tế, Tài chính (Tổng cục Thuế, 

Tổng cục Hải quan), Thông tin và Truyền thông; 

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

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 

tháng 01 năm 2020 của  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 2020 và định hướng đến năm 2021, để triển khai hoạt động 

khảo sát, đánh giá và công bố Báo cáo Chỉ số chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 

năm 2020, để triển khai hoạt động khảo sát, đánh giá và công bố Báo cáo Chỉ số 

đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2020, Hội đồng tư vấn cải cách 

thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ trân trọng đề nghị Quý Bộ, cơ quan 

chỉ đạo các đơn vị chức năng cung cấp danh sách doanh nghiệp đã thực hiện các 

thủ tục hành chính trong 6 tháng cuối năm 2019 (theo Biểu mẫu tại Phụ lục I và 

chi tiết tại Phụ lục II kèm theo Công văn này).  

Thời gian gửi danh sách doanh nghiệp đã thực hiện thủ tục hành chính và 

thông tin liên quan về Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính trước ngày 

05 tháng 7 năm 2020 (văn bản giấy gửi về Văn phòng Ban Nghiên cứu phát 

triển kinh tế tư nhân, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, Tầng 6,      

Tòa nhà số 10 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội; bản điện tử gửi vào địa chỉ       

hòm thư info@vief.vn). 

Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính trân trọng cảm ơn sự quan tâm, 

phối hợp của Quý cơ quan./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VPCP: BTCN;  

- Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân; 

- Lưu: VT, HĐTV (2).Thảo 

 

CHỦ TỊCH 

 
 

 BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 

    Mai Tiến Dũng 
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