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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác 

Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia  
 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính 

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

Đầu tư; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2007 của Chính 

phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2010 của Chính 

phủ về đăng ký doanh nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 419/QĐ-TTG ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng 

ký thành lập; 

Căn cứ Thông tư số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15 tháng 02 

năm 2012 của liên Bộ Tài chính-Bộ Kế hoạch và Đầu tư-Bộ Thông tin và Truyền 

thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về 

ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 1899/QĐ-BKH ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục 

Quản lý đăng ký kinh doanh; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và vận hành Hệ 

thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. 



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

Điều 3. Các đơn vị trực thuộc Bộ; Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Tổng Cục Thuế (Bộ Tài chính) 

- Trung tâm Tin học (để đưa tin); 

- Lưu: VT, ĐKKD. 
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