
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-KT Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2022 

Vv báo cáo đánh giá thực hiện 

các Nghị định của Chính phủ 

quy định việc quản lý, sử dụng 

và khai thác tài sản kết cấu hạ 

tầng giao thông trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn 

 

 

Kính gửi: Bộ Tài chính. 

 

Thực hiện công văn số 4537/BTC-QLCS ngày 20/5/2022 của Bộ Tài 

chính về đánh giá thực hiện các Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, 

sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn báo cáo Bộ Tài chính như sau: 

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện nay chỉ có hệ thống tài sản kết cấu hạ 

tầng đường bộ, các tài sản khác thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, đường 

hàng hải, đường hàng không hiện nay chưa hình thành. Hệ thống tài sản kết cấu 

hạ tầng đường sắt không thuộc phạm vi quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng 

Sơn. Do đó tỉnh Lạng Sơn chỉ tập trung đánh giá các nội dung của Nghị định 

33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng 

và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, kết quả đánh giá theo 

Phụ lục 1, 2 gửi kèm. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Tài chính xem 

xét./. 

 
Nơi nhận:                                           
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, GTVT; 

- BQL Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng THNC; 

- Lưu VT, KT(VAT). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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