
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-CN  Đắk Lắk, ngày        tháng        năm 2020 

V/v điều chuyển công trình 

điện đầu tư bằng vốn nhà 

nước sang Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam quản lý 

  

 

Kính gửi: 

 

 

  

 - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

 - Công ty Điện lực Đắk Lắk; 

 - Công ty TNHH MTV Quản lý công trình Thủy lợi Đắk Lắk.  

 Ngày 10/7/2020, UBND tỉnh nhận được Văn bản số 4592/EVN-KD ngày 

07/7/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc tiếp nhận công trình điện trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg (lần 3). Sau khi xem xét, 

UBND tỉnh có ý kiến như sau:   

 1. Đối với các công trình được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thống nhất tiếp 

nhận tại Mục 1 Văn bản số 4592/EVN-KD (đính kèm theo), UBND huyện Krông Ana 

(chủ đầu tư) phối hợp với Công ty Điện lực Đắk Lắk, cơ quan, đơn vị liên quan thực 

hiện việc kiểm kê, xác định giá trị tài sản, gửi Sở Tài chính kiểm tra, tham mưu 

UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính. 

 2. Đối với các công trình chưa đủ điều kiện tiếp nhận tại Mục 2 Văn bản số 

4592/EVN-KD, Công ty TNHH MTV Quản lý công trình Thủy lợi Đắk Lắk (chủ đầu 

tư) phối hợp với Sở Tài chính, Công ty Điện lực Đắk Lắk rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thực 

hiện xin ý kiến tiếp nhận tài sản và các bước tiếp theo theo quy định. 

 3. Nhằm phấn đấu hoàn thành việc bàn giao công trình điện được đầu tư bằng 

vốn nhà nước sang EVN trong năm 2020, tránh kéo dài thời gian làm ảnh hưởng đến 

các hoạt động của chủ tài sản và EVN; UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị, địa phương có công trình điện đủ điều kiện điều chuyển theo quy định tại Quyết 

định số 41/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, sớm lập hồ sơ đề nghị điều 

chuyển tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định này, gửi Sở Tài chính 

kiểm tra, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, thực hiện các thủ tục liên quan 

theo quy định. Trường hợp vướng mắc, chủ động phối hợp với Sở Tài chính để được 

hướng dẫn. 

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VT, CN (HvC6). 
 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Nguyễn Tuấn Hà     
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