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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt quyết toán kinh phí và danh mục, giá trị tài  

sản sử dụng nguồn kinh phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy  

lợi năm 2021 sau sửa chữa nâng cấp do Công ty TNHH MTV  

Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn thực hiện 

 

CHỦ TỊCH UỶ 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 Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh 

doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014;  

Căn cứ Luật Thuỷ lợi ngày 19/6/2017;  

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về 

đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại 

doanh nghiệp; 

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 Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02/5/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chế độ, quy trình bảo 

trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi;  

Căn cứ Thông tư số 75/2018/TT-BTC ngày 17/8/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao 

thông, thủy lợi; 

Căn cứ Thông tư số 76/2019/TT-BTC ngày 05/11/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính về việc hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông thủy lợi;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 85/TTr-STC ngày 

08/6/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt quyết toán kinh phí và danh mục, giá trị tài sản sử dụng 

nguồn kinh phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2021 sau sửa chữa 

nâng cấp do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn thực 

hiện như sau: 
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1. Tổng kinh phí được sử dụng năm 2021: 20.241.090.000 đồng, trong đó 

kinh phí còn dư năm 2020 chuyển sang năm 2021 là 241.090.000 đồng; kinh phí 

năm 2021 được giao: 20.000.000.000 đồng. 

2. Tổng số kinh phí quyết toán: 20.118.617.000 đồng (Hai mươi tỷ, một 

trăm mười tám triệu, sáu trăm mười bảy nghìn đồng), trong đó: nguồn hỗ trợ 

kinh phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2020 là 241.090.000 đồng; 

năm 2021 là 19.877.527.000 đồng.  

3. Nguồn kinh phí còn dư năm 2021 chuyển sang năm 2022 sử dụng: 

122.473.000 đồng. 

4. Danh mục, giá trị tài sản chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của chủ quản lý công trình, hướng dẫn Công ty TNHH MTV Khai 

thác công trình thủy lợi Lạng Sơn quản lý, khai thác theo quy định. 

2.  Giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn 

quản lý, khai thác danh mục tài sản tại khoản 4 Điều 1; hạch toán tăng tài sản cố 

định và nguồn vốn nhà nước tại doanh nghiệp; theo dõi sổ sách kế toán tài sản 

kết cấu hạ tầng thủy lợi sau bảo trì theo quy định hiện hành. 

3. Giao Sở Tài chính hướng dẫn Công ty TNHH MTV Khai thác công 

trình thủy lợi Lạng Sơn quản lý tài sản, hạch toán theo dõi sổ sách kế toán theo 

quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Tài chính, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác công 

trình thủy lợi Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:   
- Như Điều 3;   
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban KT-NS (HĐND tỉnh); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các PCVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (PVĐ). 
  
 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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