
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:           /UBND-KTTH 

V/v góp ý dự thảo Nghị định của 

Chính phủ quy định việc quản lý, 

sử dụng và khai thác tài sản kết cấu 

hạ tầng cấp nước sạch. 

Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2020 

 

 

Kính gửi: Bộ Tài chính. 

    

Thực hiện Văn bản số 15384/BTC-QLCS ngày 18/12/2019 của Bộ Tài 

chính về việc lấy ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản 

lý, sử dụng và khai thức tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch, sau khi xem xét, 

nghiên cứu dự thảo Nghị định, UBND tỉnh Lạng Sơn tham gia ý kiến như sau: 

1. Cơ bản nhất trí với bố cục và nội dung dự thảo Nghị định của Chính 

phủ do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo. 

2. Một số nội dung đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, chỉnh sửa dự thảo 

Nghị định: 

- Tại khoản 5 Điều 10 dự thảo quy định "Bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng 

cấp nước sạch nông thôn đối với trường hợp quy định tại các Điểm a, b, c, d 

Khoản 4 Điều này...". Tuy nhiên Khoản 4 Điều 10 không có điểm d, đề nghị cơ 

quan soạn thảo quy định chính xác. 

- Tại khoản 1 và khoản 3 Điều 24, đề nghị sử dụng thống nhất cụm từ 

"Cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn" thay thế cụm 

từ "Cơ sở dữ liệu về công trình" và "Cơ sở dữ liệu về tài sản".  

- Đề nghị bổ sung, làm rõ thêm quy định tại Điều 26 về "Thực hiện quản 

lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị do Nhà 

nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp" để đảm bảo phù hợp với Điều 99 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Tài chính xem xét, 

tổng hợp./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: Tài chính, TNMT, Xây dựng, 

Nông nghiệp&PTNT, Tư pháp; 

- C, PVP UBND tỉnh, phòng KTCN; 

- Lưu: VT, KTTH (LKT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

    Nguyễn Công Trưởng 
 


		2020-01-10T08:20:03+0700


		2020-01-10T08:20:03+0700


		2020-01-10T08:20:03+0700


		2020-01-10T08:20:36+0700




