
CHÍNH PHỦ 

________ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________ 

Số: 142/NQ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2020 

 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết  

về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh 
_________________

  

 

CHÍNH PHỦ 

 

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

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Trên cơ sở thảo luận của các Thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng 

Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2020, tổ chức vào 

ngày 02 tháng 10 năm 2020 và đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 5158/TTr-BNV 

ngày 30 tháng 9 năm 2020,  

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Thông qua dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính 

quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là dự thảo Nghị quyết) 

theo đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 5158/TTr-BNV ngày 30 tháng 9 năm 2020. 

Điều 2. Bộ Nội vụ tiếp thu ý kiến các Thành viên Chính phủ tại phiên 

họp, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết; phối hợp với Bộ Tư pháp báo cáo Quốc hội, 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung dự thảo Nghị 

quyết vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, cho phép xây dựng, 

ban hành dự thảo Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn; thực hiện việc trình 

dự thảo Nghị quyết theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.  

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 






