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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

CHÍNH PHỦ 
 

CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 31/NQ-CP 

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

 
Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2020 

 
NGHỊ QUYẾT 

Xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ  
tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 

 
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 205/TTr-BTC ngày 27 
tháng 12 năm 2019; 

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 quy định cơ chế 

tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 

Điều 2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng 
Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp 
công lập trình Chính phủ theo quy định. 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 với quy định của pháp luật hiện hành và chủ trương 
của Đảng về đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản 
biên chế, cải cách chính sách tiền lương. 
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 Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.  

 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./. 

 
  TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 
[daky] 

Nguyễn Xuân Phúc 
 

 


