
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 6  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch, danh mục đầu tư nâng cấp, sửa chữa  

tài sản Nhà nước giao cho Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn  

quản lý, khai thác (hệ thống cấp nước sạch tại 07 Chi nhánh)  

 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh 

doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; 

Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 

của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản 

cố định; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 137/TTr-STC ngày   

03/6/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch, danh mục đầu tư, nâng cấp, sửa chữa tài sản 

Nhà nước giao cho Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn quản lý, khai thác 

là hệ thống cấp nước sạch tại 07 Chi nhánh như sau: 

1. Mục tiêu đầu tư: nhằm đáp ứng yêu cầu về trang thiết bị, máy móc, các 

tuyến cấp nước để tránh thất thoát, duy trì việc cấp nước sạch thường xuyên và 

liên tục cho Nhân dân trên địa bàn các thị trấn và khu vực lân cận. 

2. Danh mục đầu tư, nâng cấp, sửa chữa tài sản tại Chi nhánh các huyện: 

Bình Gia, Bắc Sơn, Văn Lãng, Tràng Định, Lộc Bình, Chi Lăng, Hữu Lũng chi 

tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.  

3. Hình thức đầu tư, nâng cấp, sửa chữa tài sản: cải tạo, nâng cấp, mua 

sắm mới các máy móc thiết bị, máy bơm, thay thế các tuyến ống cấp nước; theo 
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số lượng máy móc thiết bị và khối lượng thực tế.  

4. Phương thức tổ chức thực hiện, nghiệm thu và thanh quyết toán: theo 

quy định của pháp luật về mua sắm, đầu tư xây dựng và pháp luật về đấu thầu; 

thanh toán theo khối lượng thực tế được nghiệm thu. 

5. Tổng dự toán kinh phí thực hiện là 11.138 triệu đồng (Bằng chữ: mười 

một tỷ, một trăm ba mươi tám triệu đồng chẵn). 

6. Nguồn kinh phí thực hiện: nguồn khấu hao tài sản cố định Nhà nước 

giao cho Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn quản lý, khai thác năm 2021. 

7. Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.   

8. Thời gian thực hiện: năm 2021 - 2022.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn có trách nhiệm tổ chức thực 

hiện đầu tư, nâng cấp, sửa chữa tài sản tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy 

định pháp luật hiện hành, phát huy hiệu quả công trình được đầu tư sửa chữa. 

2. Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm 

hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện đầu tư, nâng cấp, sửa chữa tài sản tại 

Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây 

dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, người đại 

diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn và Thủ 

trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND các huyện: Bình Gia, Bắc Sơn,  

  Văn Lãng, Tràng Định, Lộc Bình,  

  Chi Lăng, Hữu Lũng; 

- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng THNC, 

  Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT, KT(NTA).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Đoàn Thu Hà 
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