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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 799 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt giá trị tài sản bàn giao lưới điện hạ áp thuộc dự án
Năng lượng nông thôn II (RE II) do Công ty Cổ phần Điện và dịch vụ huyện
Nghĩa Hành quản lý cho Công ty Điện lực Quảng Ngãi quản lý sử dụng
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 32/2013/TTLT-BCT-BTC ngày 04/12/2013
của Bộ trưởng Bộ Công Thương – Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn
giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện hạ áp nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 1540/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 của UBND tỉnh
Quảng Ngãi về việc phê duyệt đơn giá lưới điện hạ áp nông thôn phục vụ
giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh
Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án giao nhận lưới điện hạ áp nông thôn
huyện Nghĩa Hành;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản lưới điện hạ áp nông
thôn huyện Nghĩa Hành tại Tờ trình số 01/TTr-HĐĐGTS ngày 26/4/2019 về
việc phê duyệt khối lượng, giá trị và nguồn vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông
thôn của Công ty Cổ phần Điện và dịch vụ huyện Nghĩa Hành cho Công ty
Điện lực Quảng Ngãi quản lý sử dụng; đề xuất của Giám đốc Sở Công
Thương tại Công văn số 948/SCT-QLNL ngày 27/5/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt giá trị tài sản bàn giao lưới điện hạ áp thuộc dự án
RE II do Công ty Cổ phần Điện và dịch vụ huyện Nghĩa Hành quản lý cho
Công ty Điện lực Quảng Ngãi quản lý sử dụng, cụ thể như sau:
1. Lưới điện trung áp:
- Khối lượng bàn giao:
+ Đường dây trung áp: 0,025 km.
+ Trạm biến áp: 01 trạm, dung lượng 100kVA.
- Giá trị còn lại: 16.410.000,0 đồng.
- Giá trị hoàn trả: 0,0 đồng.
- Giá trị tăng giảm vốn giữa hai bên: 16.410.000,0 đồng.

2. Lưới điện hạ áp:
- Khối lượng bàn giao: Đường dây hạ áp: 203,87 km.
- Tổng giá trị còn lại: 27.062.191.030,0 đồng.
- Tổng giá trị hoàn trả: 21.629.390.271,0 đồng, trong đó:
+ Vốn của các Hợp tác xã nông nghiệp: 1.557.563.860,0 đồng.
+ Vốn của Công ty Cổ phần điện và dịch vụ huyện Nghĩa Hành:
1.092.837.175,0 đồng.
+ Vốn vay của Ngân hàng Thế giới (có khế ước vay dự án REII các kỳ
còn lại, phần giá trị này Công ty Điện lực Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thanh
toán): 18.978.989.236,0 đồng.
- Giá trị tăng giảm vốn giữa hai bên: 5.432.800.759,0 đồng.
Điều 2. Công ty Điện lực Quảng Ngãi có trách nhiệm hoàn trả vốn vay
(bao gồm gốc và lãi) thuộc dự án RE II, vốn của hợp tác xã, vốn của Công ty
Cổ phần Điện và dịch vụ huyện Nghĩa Hành theo giá trị được phê duyệt tại
khoản 2 Điều 1 Quyết định này; ghi tăng vốn giá trị được phê duyệt tại khoản
1, khoản 2 Điều 1 Quyết định này đúng theo quy định hiện hành của Nhà
nước và Hiệp định Tín dụng đã ký kết.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch Hội đồng định giá tài
sản lưới điện hạ áp nông thôn huyện Nghĩa Hành; Giám đốc các Sở: Kế hoạch
và Đầu tư, Tài chính, Công Thương; Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành;
Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Quảng Ngãi; Giám đốc Công ty
Điện lực Quảng Ngãi; Giám đốc Công ty Cổ phần Điện và dịch vụ huyện
Nghĩa Hành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, KT, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD (ttrung208)
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