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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 

CHÍNH PHỦ  
 

 
Số: 90/2015/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2015 
 

NGHỊ ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2011/NĐ-CP  

ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý  
phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Thi hành án hình sự ngày 17 tháng 6 năm 2010; 
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, 
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 117/2011/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ quy định về tổ 
chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với 
phạm nhân. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Khoản 1 Điều 8 như sau: 
Chế độ ăn, nghỉ lao động trong các ngày Lễ, Tết của phạm nhân được thực 

hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 29, Khoản 1 Điều 42 Luật Thi hành án hình 
sự và Khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động năm 2012.  

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 như sau:   
Phạm nhân là người nước ngoài được quản lý giam giữ riêng trong trại giam. 

Các chế độ về ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân là người 
nước ngoài được thực hiện như quy định đối với phạm nhân là người Việt Nam, 
ngoài ra còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết Cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc 
khánh của nước họ. Chế độ ăn ngày Tết Cổ truyền, ngày Quốc khánh thực hiện 
theo quy định tại Điều 1 Nghị định này.  

Điều 3. Điều khoản thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2015. Trường 

hợp các văn bản được dẫn chiếu trong Nghị định này bị thay thế hoặc sửa đổi, bổ 
sung thì thực hiện theo văn bản thay thế hoặc văn bản được sửa đổi, bổ sung. 
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2. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các Bộ, 
ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành Nghị định này. 

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 
TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 
 

Nguyễn Tấn Dũng 


