
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Số:          /VP-KT     Lạng Sơn, ngày         tháng 11  năm 2021 

V/v thực hiện các thủ tục để điều 

chuyển công trình điện được đầu tư 
bằng nguồn vốn Nhà nước sang Tập 

đoàn Điện lực Việt Nam quản lý  

 

 

Kính gửi: Sở Tài chính 

 

Thực hiện Công văn số 12645/BTC-QLCS ngày 05/11/2021 của Bộ Tài 

chính về việc điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng nguồn vốn Nhà 
nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý; xét đề nghị của Sở Tài chính 

tại Văn bản số 3217/STC-QLGCS&DN ngày 04/11/2021 về việc thành lập Hội 
đồng xác định giá trị tài sản đối với 01 công trình điện đã tính đủ hao mòn 

nhưng vẫn còn giá trị sử dụng theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 
15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

thành lập Hội đồng xác định giá trị tài sản đối với 01 công trình điện đã tính đủ 

hao mòn nhưng vẫn còn giá trị sử dụng tại danh mục kèm Công văn số 

1159/SCT-QLNL ngày 18/8/2021 của Sở Công thương, làm cơ sở bàn giao cho 

Công ty Điện lực Lạng Sơn theo quy định. Đồng thời nghiên cứu, tham mưu cho 

UBND tỉnh thực hiện các nội dung đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 

12645/BTC-QLCS. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài chính, các cơ quan liên quan 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: CT, KH&CN; 
- Công ty Điện lực Lạng Sơn; 
- C,PVP UBND tỉnh, 
 Phòng THNC, TT THCB; 
- Lưu: VT (VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Dương Văn Chiều 
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