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NGHỊ QUYẾT 

Xây dựng Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ 

về tín dụng đầu tư của Nhà nước 
__________ 

 

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; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Tờ trình số 38/TTr-BTC 

ngày 20 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 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2017 

của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước. 

Điều 2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây 

dựng Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định   

số 32/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về tín dụng đầu 

tư của Nhà nước. Trong quá trình xây dựng Nghị định, Bộ Tài chính nghiên 

cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, bảo đảm nội dung của 

Nghị định phù hợp, thống nhất và đồng bộ với quy định của pháp luật hiện 

hành, bám sát các nội dung mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại văn bản                     

số 6726-CV/VPTW ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Văn phòng Trung ương 

thông báo ý kiến kết luận của Bộ Chính trị, Quyết định số 48/QĐ-TTg                

ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án 

cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của Ngân hàng Phát triển Việt Nam giai đoạn 

2019 - 2021 và các văn bản liên quan. 

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.  
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Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 

  

Nơi nhận: 
- Như Điều 4;  

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,  

  TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo; 

- Lưu: VT, KTTH (2).NTC 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 
 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 
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