
   

CHÍNH PHỦ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 35/NQ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2021 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt nội dung Dự thảo Công hàm trao đổi giữa Chính phủ 

Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về khoản viện trợ không hoàn lại cho  

Phi dự án “Hỗ trợ thiết bị điều tra, khảo sát và phân tích rác thải nhựa     

đại dương từ Chính phủ Nhật Bản” 
 

CHÍNH PHỦ 

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

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của   

Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn 

vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; 

Căn cứ Nghị quyết số 101/NQ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của       

Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ  

thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế; 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 12/TTr-

BTNMT ngày 23 tháng 3 năm 2021, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt nội dung Dự thảo Công hàm trao đổi giữa Chính phủ 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về khoản 

viện trợ không hoàn lại cho Phi Dự án “Hỗ trợ thiết bị điều tra, khảo sát và phân 

tích rác thải nhựa đại dương từ Chính phủ Nhật Bản”. 

Điều 2. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký Công hàm 

trao đổi giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ 

Nhật Bản về khoản viện trợ không hoàn lại cho Phi dự án nêu trên. 

Điều 3. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục ủy quyền theo quy định. 

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Bộ trưởng các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và 

Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp,  và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- TTg, các PTTg: Phạm Bình Minh, 

Trịnh Đình Dũng; 

- VPCP: BTCN,  

các Vụ: KTTH, CN, PL, TH; 

- Lưu: VT, QHQT(2). HQ. 

TM. CHÍNH PHỦ 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

 

 

Phạm Bình Minh  
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