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Lạng Sơn, ngày        tháng    năm 2021 

V/v báo báo giải trình về giao Chủ đầu 

tư dự án “Hệ thống thoát nước và xử 

lý nước thải thành phố Lạng Sơn” sử 

dụng vốn vay ODA của Chính phủ 

Đức và vốn ODA không hoàn lại 

 của Chính phủ Thụy Sỹ 

 

 

Kính gửi:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Thực hiện Công văn số 370/BKHĐT-KTĐN ngày 22/01/2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc Dự án “Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành 

phố Lạng Sơn” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức và vốn ODA không 

hoàn lại của Chính phủ Thụy Sỹ, UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo giải trình như sau: 

1. Tóm tắt một số nội dung chính về Công ty TNHH MTV Cấp thoát 

nước Lạng Sơn (nay là Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn) 

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lạng Sơn được chuyển đổi từ Công 

ty Cấp thoát nước Lạng Sơn theo Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 28/7/2005 

của UBND tỉnh Lạng Sơn, với tổng số vốn điều lệ 47.965 triệu đồng, tỷ lệ vốn 

Nhà nước chiếm giữ 100%. Đến ngày 12/11/2008, UBND tỉnh Lạng Sơn ban 

hành Quyết định số 2438/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án chuyển Công 

ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lạng Sơn thành công ty cổ phần; đến ngày 

20/02/2009, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 297/QĐ-UBND về 

việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước 

Lạng Sơn, trong đó: Cổ phần nhà nước tại doanh nghiệp chiếm 95,05% vốn điều 

lệ; đến ngày 10/4/2009 Công ty được Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (mã số doanh 

nghiệp: 49000101738, đăng ký lần đầu ngày 10/4/2009, chuyển đổi theo Quyết 

định số 2438/QĐ-UBND ngày 12/11/2008, tên công ty: Công ty cổ phần Cấp 

thoát nước Lạng Sơn) theo quy định Luật Doanh nghiệp 2005 và văn bản hướng 

dẫn thực hiện Luật. Thực hiện lộ trình thoái vốn nhà nước tại các công ty cổ phần 

nhà nước theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai 

đoạn 2017-2020, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn đã thoái phần vốn 

vốn Nhà nước sở hữu xuống còn 36%, vốn các cổ đông khác 64% tại Quyết định 

số 2475/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

2. Về tên chủ đầu tư dự án “Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải 

thành phố Lạng Sơn” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức và vốn 

ODA không hoàn lại của Chính phủ Thụy Sỹ được phê duyệt 

Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 09/3/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải 

thành phố Lạng Sơn, phê duyệt chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Cấp thoát 
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nước Lạng Sơn. Tại thời điểm ban hành Quyết định 389/QĐ-UBND, chủ đầu tư 

đang hoạt động theo loại hình công ty TNHH một thành viên (Công ty TNHH 

MTV Cấp thoát nước Lạng Sơn). Đến ngày 10/4/2009, Công ty TNHH MTV Cấp 

thoát nước Lạng Sơn đã hoàn thành việc đăng ký chuyển đổi loại hình doanh 

nghiệp từ Công ty TNHH một thành viên sang công ty cổ phần, với tên gọi là: 

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn. Do vậy, Công ty cổ phần Cấp thoát 

nước Lạng Sơn kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Công ty 

TNHH MTV Cấp thoát nước Lạng Sơn. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện dự 

án, chủ đầu tư và các cơ quan liên quan thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án tại các 

Quyết định (số 2034/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 và số 771/QĐ-UBND ngày 

15/5/2015) đã không cập nhật điều chỉnh (đổi tên) chủ đầu tư thành Công ty cổ 

phần Cấp thoát nước Lạng Sơn để thống nhất tên gọi giữa quyết định phê duyệt 

dự án với tên gọi tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Hiện nay, Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn vẫn còn 36% vốn của 

Nhà nước sở hữu, đại diện pháp luật của Công ty là người quản lý phần vốn Nhà 

nước và là người chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về phần vốn và các dự án 

được giao làm Chủ đầu tư. Do vậy, việc giao cho Công ty cổ phần Cấp thoát 

nước Lạng Sơn là Chủ đầu tư tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các công việc 

còn lại cho đến khi kết thúc dự án là hoàn toàn phù hợp với quy định tại Điều 4 

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý đầu tư 

xây dựng1.  

UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đã thành lập Ban chỉ đạo dự án theo Quyết 

định số 1729/QĐ-UBND ngày 02/11/2011, thành phần gồm Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh làm Trưởng ban, Giám đốc đơn vị thực hiện dự án làm Phó Trưởng ban và 

thành viên là lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở 

Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải và đại diện lãnh đạo UBND 

thành phố Lạng Sơn. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo 

việc triển khai dự án; Quyết định các vấn đề liên quan trong việc thực hiện dự án; 

giải quyết các vấn đề liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư, 

vốn đối ứng, các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án; làm đầu mối 

giúp UBND tỉnh phối hợp với các tổ chức trong nước và Nhà tài trợ trong quá 

trình vận động, thực hiện dự án theo quy định của pháp luật Việt Nam, Nhà tài 

trợ và các Bộ, ngành Trung ương trong quá trình thực hiện dự án. 

                                                 
1 Điều 4 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng quy định 

về Chủ đầu tư xây dựng: 
Chủ đầu tư xây dựng theo quy định tại Khoản 9 Điều 3 của Luật Xây dựng năm 2014 do người quyết định đầu tư 

quyết định và được quy định cụ thể như sau: 

2. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã 

hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư, chủ đầu tư là 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực được thành 

lập theo quy định tại Điều 63 của Luật Xây dựng năm 2014 hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử 

dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình. .... 

3. Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách do tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết định 

đầu tư thì chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

khu vực do các doanh nghiệp này quyết định thành lập hoặc là cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử 

dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình.... 
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 Đến nay, dự án cơ bản đã hoàn thành, 05 gói thầu xây dựng hệ thống cống 

thoát nước đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 11/2019, gói thầu 

xây dựng Nhà máy xử lý nước thải và các trạm bơm cũng đã hoàn thành trên 

90% khối lượng công việc, gói thầu đấu nối đang được triển khai và hoàn thành 

trong tháng 6/2021. Việc tổ chức bộ máy để triển khai thực hiện dự án như trên là 

hoàn toàn đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế 

dự án. 

Quá trình thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án trong thời gian tới sau khi 

được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính chấp thuận điều chỉnh thời gian, tổng 

mức đầu tư; chủ đầu tư trình đồng thời cập nhật lại tên chủ đầu tư theo Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

(có tài liệu, văn bản liên quan đính kèm). 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

xem xét./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD, GTVT; 

- Công ty CP CTN Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, phòng THNC; 

- Lưu: VT, KT(HVTr) 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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