
BẢNG SO SÁNH CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỀ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CẤP PHÓ  

TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 101/2020/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 120/2020/NĐ-CP 

 

 

TT NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH  NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

I ĐỐI VỚI CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH  

 Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ 

 

1.1 Khoản 7 Điều 1 

“Bổ sung Điều 18b. Tiêu chí thành lập 

chi cục và tương đương (sau đây gọi 

chung là chi cục), số lượng cấp phó của 

người đứng đầu chi cục 

 

Điều 18b. Tiêu chí thành lập chi cục và tương 

đương (sau đây gọi chung là chi cục), số lượng 

cấp phó của người đứng đầu chi cục 

 1. Chi cục thuộc cục thuộc bộ được thành lập 

khi đáp ứng đủ các tiêu chí sau: 

a) Có đối tượng quản lý về chuyên ngành, lĩnh 

vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của cục theo quy 

định của pháp luật chuyên ngành; 

b) Được phân cấp, ủy quyền của Cục trưởng để 

quyết định về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết 

định của Cục trưởng; 

c) Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 15 

biên chế công chức trở lên. 

2. Về số lượng cấp phó của người đứng đầu 

chi cục thuộc cục thuộc bộ: 

a) Chi cục có từ 01 đến 03 phòng được bố trí 

01 cấp phó; có từ 04 phòng trở lên được bố trí 

không quá 02 cấp phó; 

b) Chi cục không có phòng được bố trí không 

quá 02 cấp phó. 

3. Tiêu chí thành lập, số lượng cấp phó của người 

đứng đầu chi cục thuộc cục thuộc tổng cục thuộc 

Sửa đổi, bổ sung Điều 18b (bổ sung điểm c 

khoản 2 Điều 18b và sửa đổi khoản 3) như sau: 

2. Về số lượng cấp phó của người đứng đầu chi 

cục thuộc cục thuộc bộ: 

a) Chi cục có từ 01 đến 03 phòng được bố trí 

01 cấp phó; có từ 04 phòng trở lên được bố trí 

không quá 02 cấp phó; 

b) Chi cục không có phòng được bố trí không 

quá 02 cấp phó; 

c) Chi cục được bố trí không quá 03 cấp phó 

khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây: 

- Được giao nhiệm vụ giải quyết thủ tục 

hành chính 24/24 giờ trong ngày;  

- Được giao quản lý theo khu vực liên tỉnh, 

liên huyện và có từ 09 phòng hoặc tổ chức 

tương đương trở lên thuộc cơ cấu tổ chức 

của Chi cục theo quy định của pháp luật;  

- Được giao từ 100 biên chế công chức trở 

lên. 

3. Tiêu chí thành lập, số lượng cấp phó của 

người đứng đầu chi cục thuộc cục thuộc tổng 

cục thuộc bộ thực hiện theo quy định về tiêu 

chí thành lập, số lượng cấp phó của người đứng 
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bộ thực hiện theo quy định về tiêu chí thành lập, 

số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục 

thuộc cục thuộc bộ”. 

đầu chi cục thuộc cục thuộc bộ. Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định 

hoặc phân cấp cho Tổng cục trưởng quyết 

định số lượng cấp phó của người đứng đầu 

chi cục theo quy định tại điểm c khoản 2 

Điều này, bảo đảm bình quân mỗi chi cục có 

03 cấp phó. 
1.2 Khoản 12 Điều 1 

Bổ sung khoản 5 Điều 22. Số lượng cấp 

phó của người đứng đầu vụ, cục, thanh 

tra, văn phòng thuộc tổng cục thuộc bộ 

 

“5. Số lượng cấp phó của người đứng đầu vụ, 

cục, thanh tra, văn phòng thuộc tổng cục thuộc 

bộ: 

a) Vụ thuộc tổng cục có từ 15 đến 20 biên chế 

công chức được bố trí không quá 02 cấp phó; có 

trên 20 biên chế công chức được bố trí không 

quá 03 cấp phó; 

b) Cục (trừ các cục đặt tại địa phương), thanh 

tra, văn phòng thuộc tổng cục có dưới 04 tổ 

chức được bố trí không quá 02 cấp phó; có từ 

04 tổ chức trở lên được bố trí không quá 03 cấp 

phó; 

c) Tổng cục được tổ chức theo hệ thống ngành 

dọc có cục trực thuộc đặt ở địa phương thì Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết 

định số lượng cấp phó của người đứng đầu cục 

bảo đảm bình quân mỗi cục có 03 cấp phó.” 

 

Sửa đổi điểm c khoản 5 Điều 22 như sau: 

“5. Số lượng cấp phó của người đứng đầu vụ, 

cục, thanh tra, văn phòng thuộc tổng cục thuộc 

bộ: 

a) Vụ thuộc tổng cục có từ 15 đến 20 biên chế 

công chức được bố trí không quá 02 cấp phó; 

có trên 20 biên chế công chức được bố trí 

không quá 03 cấp phó; 

b) Cục (trừ các cục đặt tại địa phương), thanh 

tra, văn phòng thuộc tổng cục có dưới 04 tổ 

chức được bố trí không quá 02 cấp phó; có từ 

04 tổ chức trở lên được bố trí không quá 03 cấp 

phó; 

c) Tổng cục được tổ chức theo hệ thống 

ngành dọc (có cục trực thuộc đặt tại địa 

phương theo quy định của pháp luật) thì Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ 

quyết định số lượng cấp phó của các tổ chức 

quy định tại điểm a, điểm b khoản này (đáp 

ứng đủ điều kiện bố trí không quá 03 cấp 

phó) và các cục đặt tại địa phương bảo đảm 

bình quân mỗi tổ chức có 03 cấp phó” 

III 
ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 
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Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, 

tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 

 

 Khoản 2 Điều 6. Về khung số lượng cấp 

phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 

công lập 

. 

 

Điểm c khoản 2 Điều 6. Về khung số lượng cấp 

phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công 

lập 

c) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm 

một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp 

công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi 

thường xuyên: 

Số lượng cấp phó của các đơn vị thuộc cơ cấu tổ 

chức của bộ, cơ quan ngang bộ được bố trí bình 

quân không quá 03 người trên một đơn vị. 

Đơn vị quy định tại điểm a khoản 1 (trừ các đơn 

vị thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang 

bộ), khoản 2 và điểm a khoản 4 Điều 2 Nghị định 

này có từ 20 người làm việc là viên chức trở 

xuống được bố trí không quá 02 cấp phó; có trên 

20 người làm việc là viên chức được bố trí không 

quá 03 cấp phó. 

Đơn vị quy định tại điểm b, c, d, đ khoản 1, 

khoản 3, điểm b, c, d khoản 4 và khoản 5 Điều 2 

Nghị định này được bố trí không quá 02 cấp phó. 

 

Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 6 

“c) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo 

đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự 

nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo 

đảm chi thường xuyên: 

Số lượng cấp phó của các đơn vị thuộc cơ cấu 

tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ được bố trí 

bình quân không quá 03 người trên một đơn vị. 

Đơn vị quy định tại điểm a khoản 1 (trừ các 

đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan 

ngang bộ), khoản 2 và điểm a khoản 4 Điều 2 

Nghị định này có từ 20 người làm việc là viên 

chức trở xuống được bố trí không quá 02 cấp 

phó; có trên 20 người làm việc là viên chức 

được bố trí không quá 03 cấp phó. 

Đơn vị quy định tại điểm b, c, d, đ khoản 1, 

khoản 3, điểm b, c, d khoản 4 và khoản 5 Điều 

2 Nghị định này được bố trí không quá 02 cấp 

phó. Đối với Bệnh viện hạng I trở lên; trung 

tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; trường phổ 

thông có nhiều cấp học có quy mô từ 30 lớp 

trở lên; trường trung học phổ thông có quy 

mô từ 30 lớp trở lên được bố trí không quá 

03 cấp phó” 
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