
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 thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi  

công trình thủy lợi, thủy điện Bản Quyền, huyện Văn Quan 

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 Thủy lợi ngày 19/6/2017; 

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

Căn cứ 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;  

Căn cứ Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 138/TTr-STC 

ngày 04/6/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi công trình thủy lợi, thủy 

điện Bản Quyền, huyện Văn Quan như sau: 

1. Đơn vị có tài sản thu hồi: Công ty TNHH MTV Thủy điện Bản Quyền 

(trước đây là Doanh nghiệp tư nhân Kim Lan). 

2. Danh mục tài sản thu hồi chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.  

3. Lý do thu hồi: việc quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 

chưa hiệu quả và cần thu hồi để giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo 

đúng quy định pháp luật hiện hành. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tiếp nhận 

nguyên trạng tài sản và hồ sơ có liên quan đến tài sản tại Điều 1 của Quyết định 

này; lập phương án xử lý tài sản theo quy định tại khoản 4, 5 Điều 25 Nghị định 

số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ, trình cơ quan có thẩm 

quyền xem xét, quyết định. 
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2. Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tiếp nhận tài sản thu hồi, hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, khai thác 

tài sản theo quy định. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp 

thực hiện các thủ tục có liên quan về đất đai theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài 

chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thông, Tài nguyên và Môi trường, Kế 

hoạch và Đầu tư, Công thương, người đại diện theo pháp luật của Công ty 

TNHH MTV Thủy điện Bản Quyền và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:   
- Như Điều 3;   

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tư pháp; 

- UBND huyện Văn Quan; 

- 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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