
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 

Số: 4259 /VP-KTN Lạng Sơn, ngày 16  tháng 10 năm 2019 
V/v rà soát số liệu các công trình 

chưa đủ điều kiện chuyển sang Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam quản lý 

(đợt 1) 

 

 

Kính gửi:  
- Các Sở: Tài chính, Công Thương; 
- Công ty Điện lực Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 11914/BTC-QLCS ngày 07/10/2019 của Bộ Tài 
chính về việc điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng nguồn vốn Nhà 
nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý (đợt 
1), đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công ty Điện 
lực Lạng Sơn và các cơ quan rà soát, thống nhất lại số liệu giá trị quyết toán đối 
với 03 công trình điện chưa đủ điều kiện để chuyển giao (có danh mục kèm 
theo); trên cơ sở đó tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện, bổ sung hồ sơ công 
trình điện được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo 
đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn trên; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước 
ngày 10/11/2019. 

(Công văn số 11914/BTC-QLCS được gửi kèm theo qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài chính và các cơ quan liên 
quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, XD; 
- CPVP UBND tỉnh, 
 các Phòng: TH, KTTH, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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DANH MỤC CÔNG TRÌNH 
(Kèm theo Công văn số        /VP-KTN ngày      tháng 10 năm 2019  

của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn) 
 

1. Trụ sở Tỉnh ủy Lạng Sơn - Hạng mục Xây lắp trạm biến áp; 

2. Nhánh rẽ đường dây 10(22)KV, TBA 75KVA-10(22)/0,4KV và 
ĐZ0,4KV cấp điện trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

3. Đường dây 35KV và  TBA 50KVA công trình cấp nước sinh hoạt xã 
Bằng Mặc, huyện Chi Lăng; 
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