
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:          /UBND-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2020 

V/v kết quả thực hiện việc bàn 

giao tiếp nhận công trình điện 

được đầu tư bằng vốn nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

 

Kính gửi: Bộ Tài chính 

 

Thực hiện Công văn số 8359/BTC-QLCS ngày 10/7/2020 của Bộ Tài chính 

về việc thực hiện Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng 

vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý, UBND tỉnh Lạng Sơn 

báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

1. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch thực hiện của địa 

phương 

Thực hiện Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng 

vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý (sau đây gọi là Quyết định 

số 41/2017/QĐ-TTg), UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành văn bản giao Sở Công 

Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố, Công ty 

Điện lực Lạng Sơn, các Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan thực hiện tại Công văn 

số  853/VP-KTN ngày 19/3/2018.  

Ngày 07/3/2018, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn có Báo cáo số 44/BC-SCT 

gửi UBND tỉnh về việc đề xuất cách thực hiện bàn giao, tiếp nhận các công trình 

điện được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

quản lý theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg; thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh 

giao, ngày 10/4/2018 Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 353/SCT-QLNL 

gửi các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công 

lập, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh nộp Hồ sơ các công trình điện 

được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh đợt 1; đồng thời phối hợp 

với Công ty Điện lực Lạng Sơn thống nhất các danh mục hồ sơ bàn giao công trình 

điện, gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Tài chính phê 

duyệt điều chuyển đợt 1. 

Ngày 10/01/2019, UBND tỉnh đã có Văn bản số 37/UBND-KTN gửi Bộ Tài 

chính về việc điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước 

trên địa bàn tỉnh sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý (đợt 1); 

Ngày 17/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

1820/QĐ-TTg về việc điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng nguồn vốn 

nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh 

Lạng Sơn đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công ty 
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Điện lực Lạng Sơn thực hiện bàn giao tài sản công trình điện sang Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam quản lý (đợt 1) theo Quyết định số 1820/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về việc điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng nguồn vốn nhà 

nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý. 

2. Kết quả thực hiện 

- Ngày 23/7/2020, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức lễ bàn giao điều chuyển 

14 công trình điện (đợt 1) sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý, sử dụng theo 

quy định (Danh mục chi tiết 14 công trình điện điều chuyển kèm theo). 

- Công tác thực hiện Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới: UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Công thương1 

tiếp tục rà soát, tổng hợp các công trình điện được đầu tư bằng nguồn ngân sách 

nhà nước trên địa bàn tỉnh để tổng hợp, thẩm định trình Bộ Tài chính, báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ quyết định việc điều chuyển các công trình điện đầu tư bằng 

nguồn vốn Nhà nước (đợt 2) sang Tập đoàn lực Việt Nam quản lý theo quy định. 

3. Khó khăn, vướng mắc 

Do các công trình điện đã đưa vào sử dụng lâu năm nên hồ sơ công trình bị 

mất, thất lạc nhiều giấy tờ liên quan, không đáp ứng được yêu cầu theo quy định 

hồ sơ bàn giao, tiếp nhận công trình điện theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 

41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ, do đó khó khăn cho 

công tác bàn giao, tiếp nhận công trình điện. 

 4. Đề xuất, kiến nghị 

Đề nghị Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn việc thực hiện bàn giao, tiếp 

nhận đối với công trình điện không đủ hồ sơ, bàn giao tiếp nhận theo quy định tại 

Điều 6 Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Tài chính./. 
 

Nơi nhận:                                                                                            
- Như trên;   

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ; 

- Các Sở: Tài chính, Công Thương; 

- Công ty Điện lực Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng:  THNC, KT, Trung tâm THCB; 

- Lưu : VT, KT(HVTr). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 

 

                                           
1 Ngày 20/7/2020 Sở Công thương có văn bản công văn số 827/SCT-QLNL ngày 20/7/2020 về việc tổng 

hợp các công trình điện được đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước trên điạ bàn tỉnh Lạng Sơn (Đợt 2) gửi: 

Các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - nghề nghiệp; Đơn vị sự 

nghiệp công lập; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát danh mục các công trình điện do cơ quan, đơn vị làm chủ đầu tư, lập 

danh mục bàn giao và hồ sơ kèm theo được quy định tại Điều 6 Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg gửi về 

Sở Công để tổng hợp, thẩm định báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Tài chính, Chính phủ Quyết định việc điều 

chuyển theo quy định. 
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