
BO NQI  VI CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

So: /TTr-BNV 

(Dii thão) Ha Nói, ngày tháng nám 2018 

T TR!NH 
. . . .( •A • 

Ve viec ban hanh Ngh dnh Su'a doz, bo sung mçt so dieu cua Ngh d1nh so 
123/2016/ND-CP ngày 01 tháng 9 nãm 2016 cüa ChInh phü quy djnh chfrc 
nãng, nhim v, quyên hn và co' cãu to chü'c ella B, co' quan ngang Bi 

KInh g1ri: ChInh phi 

Thirc hin nhirn vy ChInh pht giao, B Ni vii dã chC trI, phéi hç'p vói 
cac B, ngành xay drng dr thão Ngh dnh stra dôi, bô sung Ngh dnh so 
123/2016/ND-CP ngày 01/9/2016 cüa ChInh phü quy djnh chtrc näng, nhim vii, 
quyn han và co cu t chrc cüa B, co quan ngang B (sau day gi tat là dir 
thào Nghj djnh) theo quy djnh cüa Lut ban hành van bàn quy pharn pháp 1ut; to 
chüc Hi nghj lay 2  kiên tham gia cüa các co quan lien quan vào dt.r thào Ngh 
dljnh vâ dãng tãi dr thão Ngh djnh trên Cng thông tin din tr cfia B Ni v die 
xin kin nhân dan, các t chirc và cá nhân có lien quan. Dông thai gü'i lay 
kin tham gia cüa Ban To cht'rc Trung uong, các B, co quan ngang B (sau day 
goi tt là Be). Dn ay, Bô Ni v d nhn thrcic •... 2 kiên tham gia cüa các B. 
Trên Co s kin tharn gia cüa các Bô, B Ni vy diâ nghiên cO'u, tip thu hoàn 
thin dir thão Ngh djnh gü'i B Tr pháp thâm dnh. 

Trên co s ' kin thm djnh cüa B Tix pháp tai  cong van st.... , B Ni 
vi d hoàn thin dr thào Nghj dlnh,  trinh ChInh phii nhu' sau: 

i. s CAN TIJIET STYA DOI, BO SUNG NGH! DNH SO 123/2016/ND-CP 

Thu'c hin Luât To chüc ChInh phi nãm 2015, ChInh phü ban hành Ngh 
dinh so 123/2016/ND-CP ngày 01/9/2016 quy djnh chtrc nãng, nhim v, quyn 
han và Co CâU to chüc cüa B, co quan ngang B (sau day gi tat là Nghj dnh so 
123/2016/ND-CP). Sau gãn 2 nãm thi.rc hin Ngh djnh s 123/2016/ND-CP thr9c 
danh giá nhu' sau: 

1. Kt qua tht duçc 

- Nghj dinh so 123/2016/ND-CP dâ quy djnh du'çc nh&ng vn d chung 
cña các B, co' quan ngang B (sau dày gi chung là B) v v trI, chtrc nãng, 
nhiêm v1i, quyên han,  co cu t chü'c và tiêu chi thânh Ip các t chi'c trijc thuôc, 
tránh viêc phái quy dlnh  nhüng vn die chung nay ti'ong Nghj dnh déi vói tlrng 
Bô, co quan ngang B. 



- Trên co so' Nghi dinh s 123/2016/ND-CP, chirc näng, nhim yin , quyên 
han cüa các Bô (là du(Yc rà soát, hoàn thiên báo dam xác djnh rO trách nhim cUa 
tüng cap: Nhüng vic phài trInh ChInh phü xem xét, quyt djnh; Nhü'ng vic phãi 
trInh Thu tuáng ChInh phü xem xét, quyt djnh; Nhüng vic do B truo'ng tinr 
quyt (mb và chiu trách nhiêm. Dng tho'i, vic quy dinh tiêu chI chung dê thành 
1Qp vu, cic, tong cyc thuc B (là tao  cci so' pháp I cho vic kin toàn Cci C to 
chirc ben trong cüa B duç'c tinh gn, hp 1'. 

- Nghi, dlnh  s 123/2016/ND-CP (là quy dnh da vi pháp l' cüa B trtr&ng 
trong vic t cho'c thi hành va theo döi thi hành pháp lut lien quan den ngành, linh 
vrc trong phm vi toàn quôc. Dông thè'i, phân djnh nhim v, quyên han  cüa B 
truo'ng vâi tu cách là thành viên ChInh phii va vái tu cách là ngu'o'i dung dâu Bi. 

- Ngh dljnh s 123/2016/ND-CP (là quy djnh nhim vi, quyn han  cña B 
tn..rO'ng trong mi quan he vo'i chInh quyn dja phuo'ng (Hi dng nhân dan, Uy 
ban nhân dan) và trách nhim cüa B truO'ng di vó'i các t chtrc chInh trj - xà 
hi; trách nhim cña B tru&ng trong vic báo cáo truo'c Nhân dan ye nhüng vAn 
dê quan tr9ng thuc trách nhim quàn 1. 

- V s lucing cAp phó, Nghj dinh s 123/2016/ND-CP (là quy di.nh v so 
luç'ng Thir truo'ng, PhO ThU truâng cci quan ngang B va s luçcng cAp pho cUa 
nguo'i dUng du cac t chUc thuc B phU hqp vo'i quy djnh cUa Lu.t T cho'c 
Chfnh phU 2015. 

2. Nhü'ng hn ch 

Ben canh  nhü'ng kt qua (là dt duqc nêu ti-en, Nghj dinh s 123/2016/ND-
CP vn cOn môt sO han ch sau: 

- Nghj dinnh s 123/2016/ND-CP chua quy dinh tiêu chI thành l.p các t 
chi.'rc, don vj thuôc và truc thuôc Bô trên cci so' s hxcmg biên chê cn thit thinrc 
hin nhim vi,i dugc giao lam cci so' cho các Bô sp xp, kin toàn t chUc ben 
trong cUa B. 

- Nghi djnh s 123/2016/ND-CP chua quy dlnh  tiêu chI d xác djnh s 
luqng cap phó nguo'i ding du ciic, vii, van phOng, thanh tra, don vj s'x nghip 
cong lap lam cci so' cho các b, nganh sap xêp, cci câu di ngQ lành do, quân l. 

Mt khác, Nghj quyM s 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 cUa Hi nghj Trung 
ucing 6 khóa XII mt sé vAn d v tiêp tinic  dOi mói, sp xp to chUc b may cUa 
he thông chinh tn tinh gon, boat (lông hiêu luc, hiêu qua, (là chi (lao "giam sO 
lucmg lânh (lao cap phó ti (a cUa mt t chUc o' trung u'o'ng; rà soát, sap xêp, 
giâm cci bàn sO luong tng cuc, dc, vv, phOng; giám ti da các ban quàn l' dr 
an, sAp xp, t chUc iai các don vi sir nghip cOng Ip  d thu g9n du môi, giám 
biên ch". 

TU nh&ng han ch neu trén và d thinc hin chU truo'ng cUa Dãng thI vic 
sUa di, b sung Ngh djnh s 123/20161ND-CP là cn thiêt 

2 



II. KET CAu CUA DTJ THAO NGH! DJNH 

Dr thào Nghj drth sira di, bë sung mt s6 Diu cüa Nghi. di.nh s 
123/2016/ND-CP gm 03 diu (Diu 1 quy di.nh  các ni dung sira dôi, bô sung 
Nghj djnh s 123/2016/ND-CP; Diu 2 quy djnh v hiu 1rc thi hành; Diu 3 quy 
djnh v trách nhim thi hành). Trong do có nhthg ni dung co bàn nhu sau: 

1. B sung tiêu chI quy di.nh  v s 1ucng biên ch cong chüc, s Iuqng 
nguñ lam viêc ti thiêu khi thành lap vii, ciic và to chic ti.rang vi, ciic và don vi. 
sir nghip cong lap thuc co cu t chrc cüa B, ca quan ngang B: 

— yin  diicc thành 1p khi cn t& thiu 15 biên ch cOng chtrc d thlrc hin 
nhim vii duçic giao; 

- Clnw duac thành Ip khi cn ti thiu 30 biên ch cong chirc d thlnlC hin 
nhim vi &rgc giao; 

- Dan vi sinr  nghip cong 1p du9'c thành 1p ti thiu 20 ngixOi lam vic d 

thlntC hin nhim v du9c giao. 

Theo do, si:ra di, b sung các Klioàn 5 Diu 18, Khoàn 3 Diu 21 và 
Khoàn 1 Diu 23 Nghj djnh so 123/20161ND-CP. 

2. B sung quy di.nh  v trithng hcip dc bit thành l.p phOng trong vini, 
thinrc hin chü truxmg cüa Dàng v thành Ip phOng trong vv (sCra di, bô sung 
Khoân 3 Diu 18 Nghj dnh sO 12312016/ND-CP), Ci the nhi.r sau: 

"3. Không t chüc phông trong vi. Riêng trtrOng hçip vii có nhiu mâng 
cong tác và khôi lucmg cOng vic 10'n can tôi thiu 30 biên ch cong chüc, Bô 
trmnh ChInh phü quyt djnh sO lucmg phong trong vini  ti Nghi. di.nh quy  di.nh  chirc 
nãng, nhiêm vini,  quyên han và Co CâU to chi'c cña Bô". 

3. B sung quy djnh v sê hxçrng cp phó ngithi d(rng du vi, van phong, 
thanh tra, cc, dan vj sln,r nghip thuc B (Khoán 3 Diu 17): 

- Dôi vOi vi: S luqng cp pho nguôi thrng du theo s luvng biên ch cüa 
vu. Cu the nhij sau: 

Vi cO tir 15 biên ch dn 20 biên ch cong chüc thI b trI ti da không qua 

02 ngithi; Vi có trên 20 biên ch cOng chirc thI b trI ti da khOng qua 03 nguôi. 

- Doi voi Van phông B, Thanh tra B, Cinic,  don vj sinr  nghip cong 1p 
thuc b s luçrng cp phó theo s lucmg phông, c th nhu sau: có 03 phông tr 
xuOng du9'c bO trI 01 nguOi; có tir 04 phOng dn 06 phông tr len dugc b trI 
khOng qua 02 cap phO; có trên 06 phOng du'9'c b trI khOng qua 03 ngui. 

4. Bô sung quy di.nh  ye tiêu chI thành 1p phOng vâ s higng cp phó, ci 
the nhu sau: 

- Vic thânh 1p phông trong tO chi'rc thuc và trinrc  thuc B (thanh tra, vAn 
phông, ciic, dan vi. sinr nghip cOng Ip thuc B, ...) dáp irng dü tiêu chI nhu sau: 

± COng vic hoc lTnh v'c do phOng thc hin phái có quy trInh quãn l' 
Iioie dui Iixurig qUafl 1 theo ngành, linh vinrc; 
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+ C.n ti thiu 09 biên ch cong ehirc d thrc hin nhim vii ducic giao. 
Dôi vói phèng trong dan vi, sr nghip cong 1p 

- Vic thành 1p di vOi phông thuôc Ca cu t chrc cüa ciic, van phong, 
don vi,  sr nghip cong l.p thue tong eve;  phông thue chi ciric, dan vj sir nghip 
cong 1p thuc cic phài dáp üng dü các tiêu chI sau: 

+ Cong viêc hoäc linh vuc do phông thc hin phài có quy trInh quân l 
hoe dôi tuçmg quàn 1 theo ngành, lTnh v%rc; 

+ Cn ti thiu tr 07 biên ch cOng ehrc d thirc hiên nhim vi duçic giao. 
Di vO'i phông trong dan vi, sir nghip cong 1p thuc tong cuc, cic can tôi thiêu 7 
ngithi lam vic d thirc hin nhim vi duçic giao". 

- V s luçing Phó Trithng phông: 

+ Di vi phông trong t chirc thuôc, true thuic b (thanh tra, van phOng, 
cue, dan vi, sir nghip cong lap thuc Bô, ...) có tr 9 dn 11 biên ché diiçic bô tn 
tôi da 01 Phó Tru&ng phèng; Phèng có tr 12 biên chê bô trI tOi da 02 Phó Tru&ng 
phông. 

+ Di vói phang thuc ca cu t chirc cüa cic, van phông, dan vi, sir 
nghip cong 1p thuc tng ciic; phông thuc chi cic, dan vi, sr nghip cong 1p 
thuôc cue, tOng cuc có t.r 7 dn 10 biên ehê duo'c b trI tOi da 01 Phó Tru&ng 
phông; Phông Co tir 11 biên ch tr6 len bô trI ti da 02 Phó Truâng phèng." 

III. TIEP THU Y MEN CUA BQ CHINH TRj vA MEN THAM BNH CUA BQ 
TU' PHAP 

VI. NHUNG VAN E XIN ' MEN CHINH PHU 

Trong qua trInh dir thào Nghi, dinh cOn môt s vn d cO kiên khác nhau, 
B Ni vi xin kiên ChInh phü thu sau: 

Trên day là nôi dung báo cáo v vic xây dirng dir thào Nghi, djnh thay th 
Nghj dinh s 123!2016/ND-CP ngày 01 tháng 9 näm 2016 eCia ChInh phü quy di,nh 
chirc nang, nhim via, quyên h?n  và ca câu tO chirc cña B, ca quan ngang B theo 
chü truang ci:ia Dàng (kern theo dr thào Nghi,  djnh). 

B Ni vii kInh trInh ChInh phü xem xét, quyt di,nh.I. 

No'i nhân: 
- Nhu trên; 
- Thu ttràng ChInh phu (dêblc); 
- Van phông Chinh phü (dê p/h9p); 
- B tnrông Lê VTnh Tan; 
- T1iir tnrông Nguyn Duy Thang; 
- Luu: VT, TCBC (05b). 

BO TR1JNG 

Lê Vinh Tan 
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