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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định về  

quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công 
______________ 

  

CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của 

Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Tờ trình số 50/TTr-BTC ngày 27 

tháng 3 năm 2020; 

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các thành viên Chính phủ,  

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý, thanh 

toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. 

 Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên 

quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định trình Chính phủ trong quý IV năm 2020. 

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng CP, các PTTg Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP; 

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- VPCP: BTCN, các PCN, 

  Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 

  các Vụ: TH, TKBT, PL; 

- Lưu: Văn thư, KTTH (3b)Hằng. 

TM. CHÍNH PHỦ  

THỦ TƯỚNG   

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 
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