
ỦY BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH LẠNG SƠN 

 

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

 

Số: 699 /UBND-KTTH Lạng Sơn, ngày  19 tháng 7  năm 2019 
 

V/v thực hiện quản lý, sử dụng 
tài sản công do Nhà nước giao cho 
doanh nghiệp quản lý không tính 

thành phần vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp theo Luật Quản lý, 

sử dụng tài sản công 

 

  

                                 Kính gửi:  
                    - Các sở, ban, ngành trực thuộc; 
                    - UBND huyện, thành phố. 
    

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; Nghị định 
số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử 
dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và các văn bản quy phạm pháp 
luật liên quan. Để tăng cường và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản kết cấu hạ 
tầng cho doanh nghiệp thuê và tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp 
quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, UBND tỉnh yêu 
cầu các sở, ban, ngành trực thuộc, UBND huyện, thành phố và các doanh nghiệp 
được giao quản lý, sử dụng tài sản công thực hiện một số nội dung như sau:  

1.  Nguyên tắc quản lý sử dụng tài sản công 

Tài sản công Nhà nước cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân (doanh 
nghiệp) thuê; giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà 
nước tại doanh nghiệp phải được quản lý, sử dụng theo quy định của Luật Quản 
lý, sử dụng tài sản công và các văn bản pháp luật có liên quan.  

2.  Công tác quản lý Nhà nước về tài sản công 

a) Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, ghi chép giám sát về số lượng, giá 
trị tài sản công (về nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại theo từng danh mục, 
loại, nhóm tài sản) tại các doanh nghiệp thuê khai thác tài sản kết cấu hạ tầng và 
tài sản giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại 
doanh nghiệp (tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý). 
 b) Xác định nguồn thu từ cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng; 
tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý; việc quản lý, sử dụng 
số tiền thu được từ khai thác, xử lý tài sản công 

- Đối với tài sản kết cấu hạ tầng do ngân sách Nhà nước đầu tư (các công 
trình xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn) đã giao cho doanh nghiệp quản lý, 
sử dụng, khai thác. Sở Tài chính có trách nhiệm xác định tiền thuê của doanh 
nghiệp khai thác tài sản trình UBND tỉnh phê duyệt và ký hợp đồng cho thuê 
quyền khai thác tài sản theo quy định. 



 2

- Nguồn thu cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đối với tài sản không 
phải là công trình thủy lợi lớn, công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt kết hợp 
phục vụ công ích, quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai thực hiện theo 
hình thức đấu giá; thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê quyền khai thác tài sản 
kết cấu hạ tầng thủy lợi thực hiện theo phân cấp; đối với các tài sản kết cấu hạ 
tầng khác thực hiện theo quy định. 

-  Đối với tài sản công giao cho doanh nghiêp quản lý, sử dụng, khai thác, 
hằng năm Sở Tài chính thực hiện ký hợp đồng quản lý, sử dụng tài sản và xác 
định số tiền trích khấu hao tài sản nộp ngân sách nhà nước; 

c)  Việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ khai thác tài sản kết cấu hạ 
tầng; khai thác và xử lý tài sản công thực hiện theo quy định tại Điểm d và đ, 
Khoản 1, Điều 99 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

3.  Trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản công của doanh nghiệp 

a) Tài sản kết cấu hạ tầng do ngân sách Nhà nước đầu tư (các công trình 
xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh) đã giao cho doanh nghiệp quản lý, sử 
dụng, khai thác phục vụ cho công tác vệ sinh môi trường 

-  Doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức quản lý, sử dụng, khai thác tài sản 
theo đúng công năng, sử dụng của tài sản được quy định trong hợp đồng thuê 
khai thác tài sản; được thu tiền giá dịch vụ xử lý chất thải rắn đô thị theo quyết 
định của UBND tỉnh và các giá dịch vụ khác liên quan đến cung cấp dịch vụ vệ 
sinh môi trường. 

- Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp tiền thuê khai thác tài sản kết cấu hạ 
tầng theo từng hợp đồng thuê tài sản với Nhà nước theo quy định. 

b) Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, doanh nghiệp trúng đấu giá cho thuê 
quyền khai thác tài sản, có trách nhiệm nộp tiền cho thuê quyền khai thác tài sản 
vào ngân sách Nhà nước theo hợp đồng; được thu tiền theo giá dịch vụ sử dụng 
tài sản kết cấu hạ tầng và khoản thu khác có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ 
theo quy định của pháp luật; đối với tài sản kết cấu hạ tầng khác thực hiện theo 
quy định của pháp luật.   

 c)  Tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý 

-  Doanh nghiệp có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản công được giao 
đúng mục đích, công năng sử dụng của tài sản; không được sử dụng tài sản để 
đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự, góp vốn hoặc chuyển giao quyền sở hữu cho 
tổ chức, cá nhân khác.  

-  Hằng năm doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phương án 
và kinh phí sửa chữa, bảo trì tài sản trình UBND tỉnh phê duyệt; kinh phí sửa 
chữa, bảo trì tài sản do doanh nghiệp bảo đảm và được hạch toán vào chi phí sản 
xuất kinh doanh theo quy định. 

-  Doanh nghiệp có trách nhiệm hạch toán, tính khấu hao tài sản được giao 
theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính; chi phí khấu hao tài sản được nộp 
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vào ngân sách Nhà nước theo quy định, trừ trường hợp được phép để lại để đầu 
tư nâng cấp, sửa chữa tài sản theo quyết định của UBND tỉnh. 

4.  Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 

Có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính trong công tác kiểm tra, giám 
sát việc quản lý, sử dụng tài sản công cho thuê khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 
và tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành 
phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 
thành phố và các doanh nghiệp được giao quản lý, sử dụng tài sản công nghiêm 
túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 
- Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn; 
- Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Lạng Sơn; 
- Công ty CP Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn; 
- CPVP UBND tỉnh, 
- Các phòng: KTTH, KTN, TH; 
- Lưu: VT, KTTH (VTD). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 

 

    Nguyễn Công Trưởng 
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