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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /BQLKKTCK-HT Lạng Sơn,  ngày       tháng  8  năm 2021 

V/v xin ý kiến bàn giao hạng mục  

cấp nước Khu phi thuế quan. 
 

  

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh. 
 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (Ban Quản lý) 

nhận được Công văn số 548/CV-CTN ngày 10/8/2021 của Công ty cổ phần cấp 

thoát nước Lạng Sơn (Công ty) V/v xem xét đề nghị bàn giao quản lý Hạng mục 

hệ thống cấp nước thuộc công trình đường giao thông Khu phi thuế quan (giai 

đoạn 1) huyện Văn Lãng. Sau khi xem xét đề nghị của Công ty và theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý báo báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo UBND 

tỉnh như sau: 

1. Đề xuất của Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn 

Theo Quyết định số 2237/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh 

V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, sửa chữa tài sản, trụ sở 

nhà quản lý thị trấn Đồng Mỏ, hệ thống nước sạch tại huyện Chi Lăng, Văn 

Lãng; Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn đã hoàn thiện triển khai thi công 

hạng mục nâng cấp đường ống cấp nước sạch cho xã Tân Thanh; có điểm đầu 

đường ống cấp nước đi Tân Thanh đấu vào điểm cuối của hệ thống cấp nước Khu 

phi thuế quan (Vị trí gần Công ty Dragon). Do vậy, để đảm bảo cho quá trình vận 

hành, khai thác, sửa chữa kịp thời khi có sự cố, đáp ứng nhu cầu cấp nước cho 

khu vực cửa khẩu Tân Thanh, Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn đề nghị 

được bàn giao hạng mục cấp nước tại Khu phi thuế quan cho Công ty để quản lý, 

khai thác, vận hành. 

2. Hiện trạng hệ thống cấp nước Khu phi thuế quan 

Trên cơ sở Công văn số 1639/VP-KTN ngày 26/4/2019 của Văn phòng 

UBND tỉnh V/v tiếp nhận, quản lý, khai thác và bảo trì công trình Đường giao 

thông khu phi thuế quan (GĐ1), huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 

3550/VP-KTN ngày 28/8/2019 của Văn phòng UBND tỉnh V/v bàn giao, tiếp 

nhận quản lý, khai thác và bảo trì hạng mục điện chiếu sáng, cấp điện thuộc công 

trình Đường giao thông khu phi thuế quan (GĐ1). Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng tỉnh đã bàn giao các hạng mục đường giao thông, hệ thống chiếu sáng, cấp 

điện và bàn giao cả hệ thống cấp nước Khu phi thuế quan cho Ban Quản lý thực 

hiện quản lý, khai thác và bảo trì công trình. 

Theo đó, toàn bộ hệ thống cấp nước cho Khu phi thuế quan dài 2.351m 

bằng đường ống cấp nước HDPE 160; trong đó đường ống chính dài 1.940m còn 

lại là các đường ống dẫn đến 10 trụ cứu hỏa; điểm đầu lấy tại tuyến ống truyền tải 

D225, ngã 3 đường rẽ Khu phi thuế quan giao với QL4A (Km6+035), điểm cuối 

gần Công ty Dragon.  
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3. Đề xuất và kiến nghị của Ban Quản lý 

3.1. Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 

24/6/2017 tại Điều 75 và Điều 99 có quy định như sau: 

“Điều 75. Đối tượng được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng 

1. Cơ quan nhà nước. 

2. Đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân. 

3. Đơn vị sự nghiệp công lâp̣. 

4. Doanh nghiệp. 

5. Đối tượng khác theo quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 99. Quản lý, sử dụng tài sản công do Nhà nước giao cho doanh 

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

1. Việc quản lý, sử dụng, khai thác, xử lý tài sản công do Nhà nước giao 

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

được thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Doanh nghiệp có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản được giao đúng 

mục đích, công năng sử dụng của tài sản; không được sử dụng tài sản để bảo 

đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, góp vốn hoặc chuyển giao quyền sở hữu cho tổ 

chức, cá nhân khác; 

b) Kinh phí sửa chữa, bảo trì tài sản do doanh nghiệp bảo đảm, trừ trường 

hợp pháp luật có quy định khác; 

c) Doanh nghiệp có trách nhiệm hạch toán, tính hao mòn tài sản được giao 

theo quy định của pháp luật và quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền khi 

giao tài sản; 

d) Số tiền thu được từ khai thác tài sản công được sử dụng để chi trả các 

chi phí có liên quan, trả nợ vốn vay, vốn huy động (nếu có), thực hiện nghĩa vụ 

tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật, phần còn lại được nộp toàn 

bộ vào ngân sách nhà nước; 

đ) Số tiền thu được từ xử lý tài sản công được sử dụng để chi trả các chi 

phí có liên quan, trả nợ vốn vay, vốn huy động (nếu có), phần còn lại được nộp 

toàn bộ vào ngân sách nhà nước. 

2. Các nội dung về hình thành, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công do Nhà 

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

doanh nghiệp không được quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng theo các 

quy định có liên quan tại Mục 5 Chương III, Chương IV, Mục 1 Chương VI, 

Chương VII của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.” 

Như vậy, việc giao tài sản là Công trình kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư 

để doanh nghiệp khai thác và quản lý là có căn cứ. 
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3.2. Về thực tế yêu cầu quản lý, khai thác, vận hành 

- Trước hết, để đảm bảo cho quá trình vận hành, khai thác, sửa chữa kịp 

thời khi có sự cố, đáp ứng nhu cầu cấp nước cho khu vực cửa khẩu Tân Thanh, 

Nhà máy sản xuất ô tô Dragon... thì việc giao cho Công ty quản lý, khai thác, vận 

hành hệ thống cấp nước Khu phi thuế quan là phù hợp với điều kiện thực tế;  

- Việc khai thác hệ thống Đường ống cấp nước còn gắn liền với với việc 

vận hành Hệ thống đường ống cứu hỏa và 10 trụ cứu hỏa trong khu vực Khu phi 

thuế quan phù hợp với Quy chế phối hợp số 779/QCPH-PC07-CTN ngày 

17/12/2020 giữ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Lạng Sơn và 

Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn trong tổ chức thực hiện công tác phòng 

cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 

- Thời gian tới, khi các doanh nghiệp đầu tư đưa vào khai thác các dự án 

sản xuất kinh doanh trong Khu Phi thuế quan như: đơn vị trúng đấu giá quyền 

thuê thửa đất số 156, thửa số 178, các dự án thuê lại mặt bằng nhà xưởng khu 

Phúc Khang …..thì việc cấp nước và kinh doanh nước cần thiết phải do Công ty 

cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn thực hiện. 

3.3. Kiến nghị 

Với các nội dung trên, Ban Quản lý trân trọng đề nghị UBND tỉnh: 

- Đồng ý chủ trương cho phép bàn giao Hạng mục cấp nước Khu phi thuế 

quan cho Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn thực hiện quản lý, khai thác 

và bảo trì. 

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý và các đơn vị liên 

quan hướng dẫn thực hiện trình tự, thủ tục bàn giao tài sản đầu tư bằng nguồn 

NSNN theo quy định. 

Ban Quản lý báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Sở Tài chính; 

- BQLDA ĐTXD tỉnh; 

- UBND huyện Văn Lãng; 

- Công ty CP Cấp thoát nước LS; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, các PCM, TTQLCK; 

- Lưu: VT, HT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Quyết 
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