CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

__________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________

Số: 171/NQ-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về thông qua đề nghị xây dựng
Nghị định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh
nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và chuyển nhượng vốn nhà nước tại
doanh nghiệp
___________

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 Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26 tháng 5 năm 2015;
Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại
doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
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;
Căn cứ kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại văn bản số
3072/TB-TTKQH ngày 25 tháng 9 năm 2019;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Tờ trình số 111/TTr-BTC ngày 28
tháng 08 năm 2020, Công văn số 10447/BTC-TCDN ngày 28 tháng 8 năm 2020,
Công văn số 13238/BTC-TCDN ngày 29 tháng 10 năm 2020;
Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các thành viên Chính phủ,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.
1. Thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ
chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và chuyển nhượng
vốn nhà nước tại doanh nghiệp sau khi đã được tiếp thu các ý kiến Thành viên
Chính phủ gồm 5 chính sách chủ yếu theo đề xuất của Bộ Tài chính tại các văn
bản nêu trên.
2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên
quan khẩn trương xây dựng Nghị định trình Chính phủ trong Quý I năm 2021
theo trình tự thủ tục, rút gọn và bảo đảm lấy đủ ý kiến của các đối tượng chịu sự
tác động trực tiếp của Nghị định.
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

