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    Lạng Sơn,  ngày        tháng 3  năm 2021                                                                        
  

 

BÁO CÁO 

Về việc tổng hợp kinh phí sử dụng điện, nước năm 2020 

và lập dự toán kinh phí thuê phòng làm việc của các lực lượng 

chức năng tại trụ sở Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Kết luận của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

tại cuộc kiểm tra công tác quản lý nhà nước cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn 

Lãng theo Thông báo số 78/TB-UBND ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh, theo 

đó giao Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn khẩn trương 

tổng kinh phí sử dụng điện, nước năm 2020 và lập dự toán kinh phí thuê phòng 

làm việc của các lực lượng chức năng tại trụ sở Công ty cổ phần vận tải thương 

mại Bảo Nguyên từ năm 2021 để xem xét, hỗ trợ; hoàn thành trước ngày 

10/3/2021. 

Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Laṇg Sơn (Ban Quản lý) 

đã chỉ đạo Văn phòng, các phòng chuyên môn và Trung tâm quản lý cửa khẩu 

phối hợp với Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên (Công ty) tổ chức 

cuộc họp để xem xét các nội dung chi phí phòng làm việc của các lực lượng 

chức năng tại Trụ sở Công ty. 

Trên cơ sở hồ sơ quyết toán năm 2020, các hồ sơ, tài liệu có liên quan 

khác đến việc triển khai xây dựng các phòng làm việc của Công ty và ý kiến 

thống nhất tại cuộc họp, Ban Quản lý báo cáo UBND tỉnh, cụ thể như sau: 

 I. Tổng hợp kinh phí sử dụng điện, nước năm 2020 

Thực hiện Thông báo số 677/TB-UBND ngày 21/11/2019 của UBND 

tỉnh, Công ty đã bố trí 10 gian phòng nhà làm việc (từ gian số 11 đến gian số 

20), mỗi gian 2 tầng, có diện tích là 175 m2 cho các lực lượng chức năng làm 

việc tại cửa khẩu theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, cụ thể: Hải quan: 

4 phòng, Biên phòng: 2 phòng, Kiểm dịch 3 phòng (mỗi đơn vị: kiểm dịch y tế, 

kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật 1 phòng), đơn vị thu phí hạ tầng cửa 

khẩu 1 phòng. 

Tổng diện tích 10 gian phòng làm việc của các lực lượng chức năng đang 

sử dụng là 1.750 m2; các gian phòng làm việc đều có trang bị đầy đủ các thiết bị 

vệ sinh, điện, nước và thiết bị phòng cháy… 
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Qua xem xét hồ sơ, tài liệu về chi phí điện, nước của Công ty, thì từ tháng 

01/2020 đến tháng 5/2020, Công ty không tách riêng được chỉ số công tơ điện, 

nước đối với 10 phòng làm việc cho các lực lượng chức năng. Bắt đầu từ tháng 

6/2020 đến nay Công ty mới tách được chỉ số công tơ điện, nước, thực hiện 

theo dõi riêng đối với 10 phòng làm việc cho các lực lượng chức năng. Qua 

xem xét, thống nhất vận dụng cách tính đó là lấy số liệu bình quân tiền điện, 

tiền nước từ tháng 6/2020 đến tháng 12/2020 để tính ra số liệu bình quân tiền 

điện, nước của 01 tháng, rồi nhân với 12 tháng để ra số liệu tổng kinh phí sử 

dụng điện nước của năm 2020. 

 Với cách vận dụng trên, tổng chi phí tiền điện, nước trung bình năm 2020 

là 281.997.000đ cụ thể như sau: 

                                                                            ĐVT: Đồng 

STT Diễn giải Chỉ số  Đơn giá Chi phí tháng Chi phí năm  

1 

Tiền điện trung bình tháng 

(lấy số liệu bình quân tháng 

6 đến tháng 12/2020) 7.607  2.685  20.424.795  245.097.540  

2 

Tiền nước trung bình tháng 

(lấy số liệu từ tháng 6 đến 

tháng 12/2020) 205  15.000  3.075.000  36.900.000  

 Tổng cộng (Làm tròn số )   23.499.975 281.997.000 

II. Lập dự toán kinh phí thuê phòng làm việc của các lực lượng chức 

năng tại Trụ sở của Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên 

1. Căn cứ pháp lý 

- Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012; 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017; 

- Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;  

- Nghị định 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi bổ 

sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP; 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 18/4/2014 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC, ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 

của Chính phủ; 
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- Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; 

- Quyết định 29/2018/QĐ-UBND ngày 28/2/2018 của UBND tỉnh ban 

hành quy định quản lý Nhà nước về Giá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Cơ sở thực tế tính toán 

- Chi phí tiền điện là số liệu trung bình 7 tháng năm 2020 (Lý do: Công ty 

thực hiện ghi chép chỉ số công tơ điện năm 2020 từ tháng 6/2020 đến nay; 

Tổng hợp chỉ số công tơ từ tháng 6/2020 đến tháng 12/2020 là 53.246kw chia 

bình quân 7 tháng, mỗi tháng bình quân lượng điện tiêu thụ là 7.607kw; đơn 

giá là 2.685đ/kwh (tính theo giá trung bình tại 3 khung giờ quy định của điện 

lực: Khung giờ bình thường: 2.442đ/kwh; Khung giờ cao điểm: 4.251đ/kwh; 

Khung giờ thấp điểm:1.361đ/kwh); Tổng chi phí điện 1 tháng của 10 gian 

phòng làm việc của các lực lượng chức năng trong bến xe hàng hóa xuất nhập 

khẩu là 20.424.795 đồng (7.607kw x 2.685kwh = 20.424.795).  

- Chi phí tiền nước là số liệu trung bình 7 tháng năm 2020 (Lý do: Công 

ty thực hiện ghi chép chỉ số công tơ nước năm 2020 từ tháng 6/2020 đến nay; 

Tổng hợp chỉ số công tơ từ tháng 6/2020 đến tháng 12/2020 là 1.437m3 chia 

bình quân 7 tháng, mỗi tháng bình quân lượng nước tiêu thụ là 205m3; đơn giá 

là 15.000đ/m3 (tính theo giá thanh toán của Công ty); Tổng chi phí nước 1 

tháng của 10 gian phòng làm việc của các lực lượng chức năng trong bến xe 

hàng hóa xuất nhập khẩu là 3.075.000 đồng (1.437m3 x 15.000 = 3.075.000).  

- Chi phí quản lý là 10.000.000đ/ tháng (Đây là số tiền lương và các 

khoản phụ cấp khác của 01 nhân viên quản lý tại trụ sở Công ty). 

- Lãi vay ngân hàng là khoản chi phí xây dựng công trình mà Công ty 

thực hiện ký hợp đồng vay với Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn (Theo 

Hợp đồng tín dụng số 8400-LAV-2019 ngày 26/12/2019) để xây dựng 50 gian 

phòng tại trụ sở của Công ty theo tỷ lệ lãi vay là 11%/ năm. 

- Công trình xây dựng 10 gian nhà làm việc của các lực lượng chức năng 

tại trụ sở của công ty là công trình cấp 3 được tính khấu hao theo tỷ lệ 25 năm 

(Được xây dựng trên cơ sở máy móc và nhân công do đơn vị tự làm nên không 

có hồ sơ quyết toán cụ thể; Việc tính chi phí xây dựng của công ty thực hiện dựa 

trên chi phí đầu tư xây dựng và khấu hao máy móc thiết bị phục vụ cho xây 

dựng công trình; chi phí khấu hao tài sản): 5.518.415.850 đồng. 

Trong đó: 

+) Chi phí đầu tư xây dựng 10 gian phòng làm việc của các lực lượng 

chức năng đang sử dụng là 5.054.809.152 đồng (Tổng chi phí xây dựng 50 căn 

là 25.274.045.762 phân bổ cho 50 gian phòng, chi phí xây dựng mỗi phòng là 

505.480.915đ/01 gian phòng x 10 gian phòng = 5.054.809.152đ); 
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+) Chi phí khấu hao máy móc tiết bị phục vụ cho xây dựng công trình là 

5% trên tổng khấu hao máy móc thiết bị năm 2019 số tiền là 463.606.698 đồng   

(tổng số tiền khấu hao năm 2019 là 9.272.133.951 x 5% = 463.606.698đ). 

- Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo số liệu quyết toán của đơn 

vị phân bổ trong 50 năm trên tổng diện tích mặt bằng 90.354m2 của 10 gian 

phòng làm việc với diện tích là 900m2 số tiền là 2.467.430 đồng 

(12.385.673.678/50 năm/90.354m2 x 900m2). 

- Chi phí phá đá, san nền theo số liệu quyết toán của đơn vị phân bổ trong 

50 năm trên tổng diện tích mặt bằng 90.354m2 của 10 gian phòng làm việc với 

diện tích là 900m2 số tiền là 28.085.932 đồng (140.982.015.561/50 

năm/90.354m2 x 900m2). 

- Chi phí lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy theo số liệu quyết toán 

50 gian phòng làm việc của đơn vị phân bổ cho 5 năm của 10 gian phòng làm 

việc hiện nay các lực lượng chức năng đang sử dụng là 20.000.618 đồng            

(550.017.000/1:1 = 500.015.455/5 năm/50 gian phòng x 10 gian phòng). 

3. Dự toán thuê phòng làm việc của các lực lượng chức năng 

3.1 Số liệu chi phí 10 phòng làm việc của các lực lượng tại Trụ sở của 

Công ty 01 tháng như sau:  

(1). Chi phí tiền điện trung bình tháng của 10 phòng làm việc: 20.424.975 

đồng/ tháng; 

(2).Chi phí tiền nước trung bình tháng của 10 phòng làm việc: 

3.075.000đồng/ tháng; 

(3). Chi phí quản lý (chi trả cho 01nhân viên quản lý tại trụ sở công ty): 

10.000.000đồng/người/ tháng; 

(4). Lãi vay ngân hàng 11% trên toàn bộ chi phí xây dựng (Theo Hợp 

đồng tín dụng số 8400-LAV-2019 ngày 26/12/2019): 50.585.479 đồng/tháng; 

(5). Chi phí lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy với thời gian khấu hao 5 

năm: 1.666.718 đồng/ tháng; 

(6).  Tổng chi phí xây dựng gồm các hạng mục: Chi phí đầu tư xây dựng 

và chi phí khấu hao máy móc thiết bị: 18.394.719 đồng/ tháng; 

(7).  Chi phí phá đá, san nền: 2.340.494 đồng/ tháng. 

(8). Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng: 205.619 đồng/tháng. 

Tổng cộng các chi phí từ (1) đến (8) là: 106.692.825đồng/ tháng.  

3.2. Dự toán chi phí 10 phòng làm việc của các lực lượng tại Trụ sở của 

Công ty:  

- Trên cơ sở dữ liệu nêu trên, dự toán chi phí cho 10 phòng làm việc của 

các lực lượng là 106.692.825đồng x 12 tháng = 1.280.313.898 đồng/năm (Làm 

tròn số 1.280.310.000 đồng).  
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- Chi phí thuê 10 gian phòng làm việc cho các lực lượng chức năng tại 

trụ sở Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên  từ năm 2021 đề nghị 

xem xét, hỗ trợ là 60.967đồng/m2/tháng (1.280.310.000 đồng /1.750 m2/ 12 

tháng) 

(có Biên bản làm việc với Công ty và Biểu tổng hợp chi tiết kèm theo) 

III. Đề xuất 

Từ những nôị dung báo cáo trên, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Laṇg Sơn đề xuất UBND tỉnh một số nội dung như sau: 

1. Năm 2020: Xem xét hỗ trợ kinh phí sử dụng điện, nước của 10 gian 

phòng làm việc của các lực lượng chức năng tại Trụ sở Công ty cổ phần vận tải 

thương mại Bảo Nguyên trên cơ sở số liệu chi phí tiền điện, nước trung bình 

năm 2020 Ban Quản lý đã thực hiện tổng hợp số tiền là 281.997.000 đồng. 

2. Năm 2021: Giao Sở Tài chính tham mưu thẩm định trình UBND tỉnh 

Quyết định giao bổ sung nhiệm vụ dự toán chi phí thuê phòng làm việc của các 

lực lượng chức năng tại Trụ sở Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên 

cho Ban Quản lý để chi trả chi phí thuê phòng làm việc của các lực lượng chức 

năng tại Trụ sở Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên trên cơ sở dự 

toán được lập. 

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ chi trả: Thực hiện từ nguồn thu theo Nghị quyết 

số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn.  

Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Laṇg Sơn báo cáo 

UBND tỉnh xem xét chỉ đạo./. 
 

 
Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (B/c); 

- Đ/c Đoàn Thu Hà - PCT UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo BQL; 

- VP, Các PCM; 

- TTQLCK ; 

- Lưu: VT, KT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

  Hoàng Khánh Duy 
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