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NGH D4N11 
Sfra di, b6 sung mt s6 diu cüa Nghj dnh s6 123/20161ND-CP 

ngày 01 tháng 9 nãm 2016 cüa ChInh phü quy djnh chic näng, nhim vs,, 
quyên hn và co' câu to chtrc cüa B, co' quan ngang B 

Can th Lut T cht'c Chmnh phi ngày 19 ththng 6 nàrn 2015; 

Theo d nghj ciia B5 trwàng Bç5 Nç3i vi; 

Chlnhphi ban hành Nghj djnh tha dái, bô sung mt so diu cia Nghj djnh 
sO 123/2016/ND-CT ngày 01/9/2016 cia ChInh pIiz quy djnh chtc nàng, nhicm 
vu, quyén han và co' cáu to chi'c cia Bó, co' quan ngang Bç$. 

Diu 1. Sfra di, b sung mt s diu Nghj djnh s 123/2016/ND-CP ngày 
01/9/2016 cüa ChInh phü quy dnh chi.rc nAng, nhim vii, quyên hn và Co CâU to 
chIrc cüa Bô, Co quan ngang B 

1. Sf dôi, b sung Khoán 3 Diu 17 nhu' sau: 

"3. S hrçmg cp phó ngri dü'ng du V,  Van phông, Thanh tra, Cc, don 
vj sir nghip cong 1p thuc Bô 

a) V s Iuçmg c.p phó nguôi dirng du Vi thuc B 

Vii có ti'r 15 biên ch dn 20 biên ch cong chrcthI btrI téi da khong qua 
02 ngithi; V có trên 20 biên chê cOng chi'rc thI bô trI tôi da khong qua 03 
ngrô'i". 

b) V s lucing cp phó nguO'i thrng du VAn phông B, Thanh tra B, cçic, 
dan vi sr nghip thuc B (sau day gçi tAt là to chirc, dan vj): tO chirc, danvi có 
03 phông trO' xuông duc bô trI 01 ngu'èi; tO ch(rc, dan vi có tr 04 phông den 06 
phông tr& len duçic bô trI không qua 02 ngixè'i; to chirc, don vi có trên 06 phông 
thrçic bô trI khOng qua 03 nguôi." 

2. Sü'a dôi, bO sung KhoAn 3 Diêu 18 nlnr sau: 

"3. KhOng t chiirc phông trong vi. Riêng truô'ng hçTp viii có nhiu máng 
cong tác va khi lucing cong vic Ió'n can tôi thiêu 30 biên ché cOng chü'c, B 
trnh ChInh phü quyêt djnh so lucmg phèng trong v ti Nghj dlnh  quy dnh 
chirc nAng, nhiêrn vu, quyen hn và ca câu to chirc cüa B". Tiêu chI thAnh Ip 
pl-iOng v sñ iiro'ng p}ió trirO'ng phông thirrc hin theo quy djnh ti Diêu 1 8a. 

D%r thâo 



3. Sira di, b sung Khoàn 5 Diu 18 nhu sau: 

"5. Vic thành 1p vii phãi dáp ñng dü các tiêu chI sau: 

a) Co chirc näng, nhim vi tham muu v quán 1) nhà nuâc di vói ngnh, 
linh vrc thuc chc nàng, nhiêm vu cüa B (tham muu ye cong tác quãn trj ni 
bôcüaBô); 

b) Co phm vi, déi tucing quân .1 theo nganh, lTnh vixc (trr vi tham muu ye 
cong tác quán tr ni b cUa B); 

c) Cn ti thiu 15 biên ch cong chrc d thrc hin nhim vi ducic giao." 

4. B sung Diu 18a nhu' sau: 

"Diu 18a. V tiêu chI thành l.p phông và s lucing cp phó cüa phông 

"1. Tiêu chI thành lap phông trong t chrc thuc và trrc thuc B (thanh 
tra, van phông, cuc, dan vj sir nghip cong 1p thuc B, ...) nhu sau: 

a) ,Cong vic hotc linh vrc do phông thirc hin phài cO quy trInh quàn 
hoãc doi thong quãn 1' theo ngành, Iinh virc; 

b) Cn ti thiu 09 biên ch cong chüc d thirc hin nhim vi di.rqc giao. 
Dôi vói phông trong don vi sir nghip cOng 1p 

2. Tiêu chI thành 1p d& vôi phOng thuc ca cu to chi.rc cüa ciic, van 
phông, dan vi sir nghiêp cong lap thuc tong cc; phông thuc chi ci1c, don vj sir 
nghip cong 1p thuc cic phãi dáp ing dü các tiéu chI sau: 

a) Cong vic hoc linh vrc do phông thrc hin phài cô quy trinh quàn l 
hoc dôi tucmg quãn 1' theo ngành, linh vrc; 

b) Cn ti thiu tir 07 biên ch cOng chrc d thixc hin nhim vi dixçic giao. 
DOi vOi phOng trong don v sir nghip cong 1p thuc tong cic, cçic can tôi thiêu 7 
nguài lam vic dé thuc hin nhim vu duçc giao. 

3. V s luçing Phó Truâng phOng: 

a) Di vó'i phèng trong t chirc thuc, trirc thuc b (thanh tra, van phông, 
ciic, don v sir nghip cOng 1p thuc B, ...) 

- Phông t.r 9 dn 11 biên ch duçic b trI ti da 01 Phó Tru&ng phOng. 

- Phông có tr 12 biên ch b trI ti da 02 Phó Tru&ng phOng. 

b) Di vi phông thuôc ca cu t chirc ci1a civic, van phông, don vi, sir 
nghip cong 1p thuc tOng ciic; phông thuc chi cuc, don v sir nghip cOng 1p 
thuc cuc, tong cc 

- Phèng có tr 7 dn 10 biên ch dixçc b trI ti da 01 Phó Truô'ng phông. 

- PhOng có tir 11 biên ch trà len b trI ti da 02 Phó Tru&ng phOng. 

5. Si'ra di, b sung Khoãn 3 Diu 21 nhu sau: 
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"3. Vice thành 1p  civic phái dáp rng dü các tiëu chI sau: 

a) Co di tixçrng quãn 1 v chuyên nganh, linh virc thuc ph?m vi quán I 
nha ntrâc cüa B theo quy dinh cüa pháp 1ut chuyên nganh; 

b) Di.rçic phân cap, üy quyn cüa B tru&ng d quyt dnh các vn d thuc 
phm vi quân I nhà nu'âc ye chuyên ngành, linh virc; 

c) Cn ti thiu 30 biên ch cong chirc d thc hin nhim vi thrçc giao". 

6. Sfra di, b sung Khoân 1 Diu 23 nhu sau: 

"1. Viêc thành lip,  t chirc 1i, giài th dan vj s1.r nghip cong Ip thirc hin 
theo quy dnh cüa ChInh phü và các quy djnh ciapháp 1ut chuyên ngành. Dôi 
vi vic thânh 1p dan vj sir nghip cOng 1p khi can tôi thiêu 25 ngithi lam vic 
dê thirc hin nhim vi thrgc giao." 

Diu 2. Hiêu Itic thi hành 

Ngh dnh nay có hiu 1irc thi hành k tr ngây thang nãm 2018. 

Diti 3. Trách nhiêm thi hành 

Các B tnr&ng, Thu truO'ng ca quan ngang B, Thu tnr&ng ca quan thuc 
ChInh phü, Chu tjch Uy ban nhân dan tinh, thành phô trrc thuc Trung uang 
chju trách nhim thi hành Nghi. dnh nay.!. 

TM. CH!NH PHU 
THU TU'UNG 

Ncri nhn: 
- Ban Bi thir Trung uiig Dâng; 
- Thu tuâng, các Phó Thu tuóng Chmnh phO; 
- Các Bô, co quan ngang B& ca quan t1iuc CP; 
- HDND, UBND các tinh, TP trrc thuôc 1W; 
- Van phOng TW vâ các Ban cüa Dâng; 
- Van phông Tong BI thu'; 

Van phOng Chu tjch rnróc; 
- Hi dèng Dan tc và các UB eüa QuOc hi; 
- Van phOng Quoc hi; 
- TOa an nhân dan tôi cao; 
- Vjên kiêm sat nliAn dan tOi cao; 
- Kiêm toán Nhà nu'ó'c; 
- Uy ban Giám sat tâi chinh QG; 
- NgAn hang Chinh sách xã hi; 
- Ngân hang Phát triên Vit Nam; 
- Uy ban TW Mt trn To quôc Vit Nam; 
- Co quan trung u'ong cia các doàn the; 
- VPCP: BTcN, các PEN, Tr !' TFg, TGD Cong 1TDT, 
các Vu, Cue, don vj true thuôe, Cong báo; 
- Lu'u: Van thu, TCCV (3b). 

Nguyn Xuãn Phüc 
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