BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 7883 /BGTVT-TCCB

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đánh giá tình hình thực hiện và đề
xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số
12/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Kính gửi:

- Các tổ chức tham mưu, giúp việc Bộ trưởng;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục trực thuộc Bộ;
- Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Các đơn vị sự nghiệp: Báo Giao thông; Tạp chí GTVT;
Trung tâm Công nghệ thông tin; Viện Chiến lược và Phát
triển GTVT; Trường Cán bộ quản lý GTVT.

Để chuẩn bị xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải (thay thế Nghị định số
12/2017/NĐ-CP1), ngày 26/7/2021, Bộ Giao thông vận tải đã có Công văn số
7619/BGTVT-TCCB gửi các cơ quan đơn vị về việc đánh giá việc thi hành Nghị
định số 12/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
Tiếp theo văn bản này, để đánh giá chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải, làm cơ sở kiện toàn chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ trong Nghị định thay thế Nghị định số
12/2017/NĐ-CP theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 3734/BNVTCBC ngày 30/7/2021, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị:
1. Tổ chức đánh giá việc thực hiện Nghị định số 12/2017/NĐ-CP gắn với
việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị; đồng
thời đề xuất sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giao
thông vận tải tại Nghị định số 12/2017/NĐ-CP cho phù hợp với quy định hiện
hành theo nội dung Công văn số 7619/BGTVT-TCCB ngày 26/7/2021 của Bộ
Giao thông vận tải.
2. Rà soát, đề xuất cụ thể mô hình tổ chức để đảm bảo tinh gọn, hoạt động
hiệu lực, hiệu quả theo yêu cầu của Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số
19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Nghị
quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội, cụ thể:

Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải.
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- Đối với Vụ Kế hoạch – Đầu tư: rà soát các tiêu chí và sự cần thiết để
xem xét, đề xuất việc bỏ hay duy trì phòng trong Vụ.
- Đối với Tổng cục, các Cục: làm rõ việc đáp ứng các tiêu chí thành lập
Tổng cục, Cục và các đơn vị trực thuộc (từ Vụ, Cục thuộc Tổng cục đến cấp
phòng, chi cục, cảng vụ và tổ chức tương đương) theo quy định tại Nghị định số
101/2020/NĐ-CP2, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP3. Trường hợp không đáp ứng
tiêu chí thành lập Tổng cục, Cục và các đơn vị trực thuộc thì đề xuất rõ phương
án sắp xếp, tổ chức lại, đặc biệt là Tổng cục, Cục.
- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập: làm rõ việc đáp ứng các tiêu chí
thành lập đơn vị sự nghiệp và các tổ chức cấu thành (đến cấp phòng, ban và tổ
chức tương đương) theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP. Trường
hợp không đáp ứng tiêu chí thành lập thì đề xuất rõ phương án sắp xếp, tổ chức
lại.
Các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện và khẩn trương gửi báo cáo
theo các nội dung trên về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 07/8/2021 để tổng
hợp, trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TCCB (TA).

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thể

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.
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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.
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