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BỘ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:              /KH- BYT 

 

Hà Nội, ngày         tháng         năm 2021 

 

KẾ HOẠCH  

Triển khai thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 

Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 

 

Ngày 07/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 120/2020/NĐ-CP 

quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây 

gọi tắt là Nghị định số 120/2020/NĐ-CP); Ngày 04/11/2020, Bộ Nội vụ có Công 

văn số 5806/BNV-TCBC gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

về việc đề nghị triển khai Nghị định số 120/2020/NĐ-CP. 

Để việc thực thi Nghị định số 120/2020/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Bộ được kịp thời, hiệu quả, đúng quy định hiện hành, Bộ Y tế ban hành 

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích:  

- Thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đảng về tiếp 

tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả với mục tiêu đến hết năm 2021 “Cơ bản hoàn thành việc sắp 

xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của tổ chức theo hướng 

giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó…”  

- Tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các tổ 

chức của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và 

nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức. Kiên quyết giảm và không thành lập mới 

các tổ chức trung gian; giải thể hoặc sắp xếp lại các tổ chức hoạt động không hiệu 

quả. Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy không được tăng thêm đầu mối và số lượng 

người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước.  

2. Yêu cầu 

- Xác định rõ vai trò trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước 

và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP. 

- Xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy và số lượng cấp 

phó bảo đảm đúng các tiêu chí theo quy định hiện hành. 
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- Xác định nội dung công việc, thời gian thực hiện, phân công trách nhiệm 

cụ thể cho từng đơn vị, bảo đảm triển khai Nghị định số 120/2020/NĐ-CP nghiêm 

túc, đạt hiệu quả, đúng tiến độ. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị định số 120/2020/NĐ-CP 

- Vụ Tổ chức cán bộ làm đầu mối gửi Nghị định số 120/2020/NĐ-CP đến 

các đơn vị thuộc trực thuộc Bộ Y tế; Thời gian hoàn thành trong tháng 01/2021. 

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ phổ biến, quán triệt Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị. Thời gian 

hoàn thành trong tháng 01/2021. 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ; các Cục, Tổng cục có đơn vị sự  

nghiệp công lập xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức và số lượng cấp 

phó gửi Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ. Thời gian hoàn 

thành trong tháng  3/2021. 

2. Xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP. 

2.1. Vụ Tổ chức cán bộ: 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP. 

Thời gian hoàn thành trong tháng 01/2021. 

- Xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành tiêu chí phân loại, điều kiện thành 

lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế, 

gửi xin ý kiến Bộ Nội vụ. Thời gian hoàn thành trong Quý IV/2021. 

- Xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ 

không đáp ứng tiêu chí quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP, trình cấp có 

thẩm quyền xem xét, quyết định. Thời gian hoàn thành trong Quý III/2021. 

- Đầu mối xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành hướng dẫn cụ thể về chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Hội đồng quản 

lý trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ, mối quan hệ giữa Hội đồng quản 

lý với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và cơ quan quản lý cấp trên theo 

quy định của pháp luật, sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Nội vụ. Thời gian hoàn 

thành trong Quý IV/2021. 

- Đầu mối xây dựng trình Bộ trưởng ban hành tiêu chuẩn, điều kiện bổ 

nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý 

phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành sau khi có ý kiến tham gia của 

Bộ Nội vụ. Thời gian hoàn thành trong Quý IV/2021. 

2.2. Vụ Kế hoạch - Tài chính: 

- Tham mưu cho Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ quy hoạch mạng lưới 

các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật và 
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tổ chức thực hiện khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thời gian hoàn thành 

trong Quý III/2021. 

- Đầu mối tham mưu cho lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 

danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc lĩnh vực y tế. Thời gian 

hoàn thành trong Quý IV/2021. 

3. Triển khai rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức 

3.1. Lập báo cáo rà soát: 

- Tổng cục/Cục thuộc Bộ, có trách nhiệm rà soát các tổ chức là đơn vị sự 

nghiệp thuộc đơn vị (nếu có), lập báo cáo rà soát sắp xếp gửi về Vụ Tổ chức cán 

bộ, Bộ Y tế trước 15/3/2021. 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ (trừ 04 Bệnh viện: Bạch Mai, 

Việt Đức, Chợ Rẫy và Bệnh viện K) rà soát và xây dựng phương án sắp xếp lại tổ 

chức thuộc đơn vị của mình (bao gồm các khoa phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc đơn 

vị) gửi về Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế trước 15/3/2021. 

- Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế có trách nhiệm rà soát, sắp xếp các đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Bộ. Lập báo cáo rà soát, và xây dựng phương án sắp 

xếp báo cáo Lãnh đạo Bộ. Thời gian hoàn thành trước 31/3/2021. 

3.2. Thực hiện sắp xếp tổ chức: 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc rà soát sắp xếp (thành lập, tổ 

chức lại, giải thể) phải tuân thủ theo đúng trình tự, tiêu chuẩn, điều kiện đã quy 

định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP. 

- Các đơn vị không đáp ứng điều kiện về số lượng người làm việc tối thiểu là 

15 người/01 đơn vị sự nghiệp công lập; 07 người/1khoa, phòng thì phải thực hiện 

việc tổ chức lại trước 30/4/2021. 

4. Tổ chức triển khai rà soát, thực hiện số lượng cấp phó của người 

đứng đầu các tổ chức. 

4.1.  Lập báo cáo rà soát cấp phó: 

- Tổng cục/Cục thuộc Bộ, có trách nhiệm rà soát, sắp xếp số lượng cấp phó 

các tổ chức là đơn vị sự nghiệp thuộc đơn vị (nếu có), lập báo cáo rà soát, sắp xếp  

gửi về Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế trước 15/3/2021. 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ (trừ 04 Bệnh viện: Bạch Mai, 

Việt Đức, Chợ Rẫy và Bệnh viện K) rà soát và xây dựng phương án sắp xếp số 

lượng cấp phó các các khoa phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc đơn vị gửi về Vụ Tổ 

chức cán bộ, Bộ Y tế trước 15/3/2021. 

- Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế có trách nhiệm rà soát, sắp xếp số lượng cấp 

phó các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ. Lập báo cáo rà soát, và xây dựng 

phương án sắp xếp báo cáo Lãnh đạo Bộ. Thời gian hoàn thành trước 31/3/2021. 
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4.2. Thực hiện sắp xếp cấp phó: 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc rà soát sắp xếp cấp phó phải 

tuân thủ theo đúng quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đã quy định tại Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP. 

- Theo thẩm quyền đã phân cấp, các đơn vị có số lượng cấp phó của đơn vị 

sự nghiệp và số lượng cấp phó của các khoa/phòng nhiều hơn số lượng cấp phó 

quy định tại Nghị định số 120/2020NĐ-CP thì phải sắp xếp lại theo đúng quy định 

tại Nghị định này trước 31/12/2020. 

- Trường hợp sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập làm tăng số lượng cấp phó 

của đơn vị so với quy định tại Nghị định số 120/2020NĐ-CP thì trong thời hạn tối 

đa 03 năm kể từ ngày thực hiện sắp xếp, cơ quan trực tiếp quản lý của đơn vị sự 

nghiệp công lập và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm sắp 

xếp, bố trí để giảm số lượng cấp phó, bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị định 

này; chỉ được bổ sung khi số lượng cấp phó thấp hơn quy định tại Nghị định này. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Theo nhiệm vụ đã được phân công cho các đơn vị tại Kế hoạch này, Bộ Y 

tế đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện, bảo đảm đúng thời gian, tiến 

độ và các đúng các quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP. 

2. Giao cho Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc 

thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả 

với Lãnh đạo Bộ, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế./. 

 
Nơi nhận:  
- Các Thứ trưởng BYT; 

- Các đơn vị thuộc Bộ;  

- Lưu: VT, TCCB. 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Long 
  

 

 

 

 

 


