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THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng 

tại cuộc họp về việc triển khai thực hiện Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 19 

tháng 9 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ khi Nghị định số 167/2017/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy  ịnh về việc s p  ếp lại     l  

tài sản công  ược ban hành. 

 

Ngày 21 tháng 10 năm 2019, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng         

Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về triển khai thực hiện Thông báo số 

440/TB-VPCP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ khi                  

Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ                 

quy định về việc s p   p  ại,       các  oại tài s n công được ban hành. Tham dự 

cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên 

và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Tài chính 

và   ki n của các cơ quan, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã k t  uận như sau: 

1. Yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan 

Trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân thành các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương thực hiện việc s p   p  ại,       tài s n công theo đúng quy định tại 

Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ. 

Các Bộ, ngành, địa phương chủ động rà soát việc s p   p  ại,       tài s n công 

để       theo quy định của pháp  uật. Trong quá trình thực hiện n u có khó khăn, 

vướng m c, ph n  nh về Bộ Tài chính. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp                

Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan  iên quan hướng dẫn thực hiện, 

trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ  em  ét, quy t định. 

2. Đối với các cơ sở nhà, đất đã có k t  uận thanh tra thì việc       thực hiện 

theo k t  uận thanh tra theo quy định của pháp  uật. 

Văn phòng Chính phủ  in thông báo để các Bộ, ngành, địa phương  iên quan                

bi t, thực hiện./. 

Nơi nhận:  

- Thủ tướng Chính phủ, 

  Các Phó Thủ tướng; 

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND thành các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN; 

  các Vụ: KTTH, NN, PL; 

- Lưu: VT, CN (3). 

KT. BỘ TRƯỞNG  CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM  

 

 

  Nguyễn Cao Lục 
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