
B ộ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:MfỊ^ỷ /QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngàyẰ-hháng lị- năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc phê duyệt Phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa

điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý
của Bô Giáo due và Đào tao • • •

B ộ TRƯỞNG B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 
toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYỂT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Phương án đề xuất cắt giảm, 
đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo.

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

Căn cứ Phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về điều 
kiện đầu tư kinh doanh, các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển 
khai soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật hoặc nghiên cứu, kiến nghị, trình 
cấp có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo 
đúng quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Trong quá trình soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật sửa đối, bố 
sung hoặc thay thế, các đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của cá 
nhân, tổ chức có liên quan để đảm bảo việc cắt giảm, đơn giản hóa các quy định 
về điều kiện đâu tư kinh doanh không làm phát sinh thêm các điều kiện khác.



Văn phòng chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế có trách nhiệm đôn đốc việc 
thực thi Quyết định này, tổng họp đề xuất, báo cáo Bộ trưởng các khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế 
hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-  Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính Phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiếm soát TTHC);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp);
- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, PC, VPkstthc (iob).
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