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THÔNG TƢ LIÊN TỊCH
Hƣớng dẫn giao, nhận và hoàn trả
vốn đầu tƣ tài sản lƣới điện hạ áp nông thôn
Căn cứ Luật Điện lực số 28/2004/QH 11 ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Luật số 24/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 Sửa đổi, bổ sung một số
điều Luật Điện lực;
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 về việc
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công
Thương;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của
Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 21/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2009 của
Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010 – 2012 theo
cơ chế thị trường;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Công
văn số 1287/VPCP-KTN ngày 02 tháng 03 năm 2009 về việc hướng dẫn thực
hiện giao, nhận và hoàn trả vốn lưới điện hạ áp nông thôn;
Thực hiện Quyết định số 854/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư giai
đoạn 2011 – 2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
Bộ trưởng Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư
liên tịch hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện hạ áp
nông thôn.
Chƣơng I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tƣợng áp dụng
1. Thông tư liên tịch này quy định về việc giao nhận tài sản lưới điện hạ
áp nông thôn (LĐHANT) bao gồm: phương pháp xác định giá trị tài sản

LĐHANT trong giao nhận; hồ sơ giao nhận; trình tự giao nhận; phương thức
hoàn trả vốn; nguồn vốn hoàn trả và trách nhiệm của các bên có liên quan trong
giao nhận tài sản LĐHANT.
2. Thông tư liên tịch này áp dụng đối với các chủ sở hữu tài sản
LĐHANT (sau đây gọi tắt là Bên Giao), các Tổng công ty Điện lực thuộc Tập
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hoặc các Công ty Điện lực được các Tổng công
ty Điện lực ủy quyền (sau đây gọi tắt là Bên Nhận); Tập đoàn Điện lực Việt
Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giao nhận và hoàn trả
vốn đầu tư công trình LĐHANT theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch này.
3. Đối tượng bàn giao là các công trình LĐHANT đã có Quyết định phê
duyệt đầu tư của cấp có thẩm quyền trước ngày có hiệu lực (ngày 12 tháng 02
năm 2009) của Quyết định số 21/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày
12 tháng 02 năm 2009 về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010 - 2012 theo
cơ chế thị trường.
Các công trình LĐHANT được đầu tư sau ngày 12 tháng 02 năm 2009
nếu chủ sở hữu tài sản LĐHANT có nhu cầu bàn giao cho các đơn vị thuộc Tập
đoàn Điện lực Việt Nam thì do hai bên tự thoả thuận việc giao nhận theo quy
định của pháp luật.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư liên tịch này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Tài sản lưới điện hạ áp nông thôn giao nhận bao gồm phần lưới điện
có điện áp đến 0,4 kV gồm đường trục và nhánh rẽ được xác định từ thiết bị
đóng cắt tổng (cầu dao, áp tô mát) phía thứ cấp của máy biến áp 6 35/0,4 kV
cấp điện cho các thôn, xã đến công tơ đo đếm điện năng của hộ sử dụng điện
nông thôn thuộc tài sản của các tổ chức quản lý điện nông thôn làm chủ sở hữu
hoặc được chủ sở hữu ủy quyền quản lý, vận hành nay được chuyển giao cho
các Tổng công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) quản lý và
bán điện trực tiếp đến hộ nông thôn.
2. Bên giao là chủ sở hữu hoặc đại diện hợp pháp chủ sở hữu tài sản
LĐHANT như: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư
nhân, các tổ chức được chủ sở hữu tài sản LĐHANT ủy quyền thực hiện bàn
giao (tổ chức quản lý điện nông thôn địa phương (gọi tắt là LDU); Ban quản lý
dự án năng lượng nông thôn II; Ban quản lý dự án, công trình thuộc các địa
phương); hợp tác xã; cá nhân tự nguyện bàn giao hay thuộc đối tượng bắt buộc
bàn giao theo quyết định của UBND tỉnh/thành phố do không có đủ điều kiện
kinh doanh bán lẻ điện theo biểu giá điện sinh hoạt bậc thang được quy định tại
Điều 4 Quyết định số 21/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Thủ
tướng Chính phủ về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010 – 2012 theo cơ chế
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thị trường và quy định hiện hành của Bộ Công Thương về giá bán điện và hướng
dẫn thực hiện.
Trường hợp không xác định được chủ sở hữu tài sản LĐHANT, Chủ tịch
UBND các tỉnh/thành phố chỉ định cơ quan, tổ chức có liên quan làm đại diện
Bên giao.
3. Bên nhận là các Tổng công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt
Nam hoặc các công ty Điện lực được các Tổng công ty Điện lực uỷ quyền.
Chƣơng II
HỒ SƠ GIAO NHẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ
TÀI SẢN LƢỚI ĐIỆN HẠ ÁP NÔNG THÔN TRONG GIAO NHẬN
Điều 3. Hồ sơ giao nhận
Hồ sơ giao nhận tài sản LĐHANT gồm có hồ sơ gốc theo quy định và hồ
sơ được lập tại thời điểm giao, nhận. Cụ thể như sau:
1. Hồ sơ gốc bao gồm:
a) Quyết định đầu tư, thiết kế kỹ thuật và dự toán được duyệt, biên bản
nghiệm thu công trình, hạng mục công trình.
Đối với tài sản LĐHANT bàn giao được hình thành từ dự án Năng lượng
nông thôn II (gọi tắt là dự án REII), ngoài các tài liệu trên, hồ sơ gốc còn bao
gồm: hồ sơ kỹ thuật; Bản vẽ hoàn công; hồ sơ mặt bằng thực trạng LĐHANT;
hồ sơ đất đai liên quan đến việc cấp đất hoặc giao đất để đầu tư công trình và
các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).
b) Các chứng từ sổ sách kế toán liên quan đến việc xác định nguyên giá
và giá trị còn lại của tài sản LĐHANT bàn giao, cơ cấu nguồn vốn đã đầu tư
công trình, báo cáo quyết toán công trình được phê duyệt của cấp có thẩm
quyền.
c) Hợp đồng vay vốn của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, các tổ
chức kinh tế khác (kể cả vay của các đơn vị thi công); các chứng từ chứng minh
khoản phải trả khác; biên bản đối chiếu công nợ có xác nhận nợ của các tổ chức
tín dụng hoặc bên cho vay, bên cho nợ; hồ sơ thanh quyết toán (liên quan đến tài
sản lưới điện bàn giao) có xác nhận số đã trả và số nợ còn phải trả đến thời điểm
bàn giao (nếu có).
d) Giấy nợ đã vay của dân trên cơ sở các văn bản cam kết vay phải trả của
Bên giao cho việc xây dựng công trình như: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân
xã hoặc Ủy ban nhân dân xã hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên hợp tác xã;
các chứng từ sổ sách phản ánh số nợ đã trả và số nợ chưa trả đến thời điểm bàn
giao công trình và các tài liệu liên quan khác (nếu có).
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đ) Các chứng từ thể hiện vốn của cá nhân (phiếu thu, chứng từ góp vốn
vào công ty cổ phần và các giấy tờ khác (nếu có)), vốn xã viên Hợp tác xã được
sử dụng để xây dựng công trình.
2. Hồ sơ được lập tại thời điểm giao, nhận
Ngoài hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này, Bên giao phối hợp với Bên
nhận thực hiện lập hồ sơ tại thời điểm giao nhận theo những nội dung sau:
a) Lập hồ sơ mặt bằng hiện trạng lưới điện hạ áp nông thôn; Sơ đồ mặt
bằng hiện trạng LĐHANT bàn giao (trong trường hợp chưa có) và các văn bản
khác có liên quan theo quy định tại Quyết định số 34/2006/QĐ-BCN ngày 13
tháng 9 năm 2006 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định về kỹ thuật
an toàn lưới điện hạ áp nông thôn.
Căn cứ vào Hồ sơ mặt bằng hiện trạng LĐHANT bàn giao được lập, Bên
giao phối hợp với Bên nhận trình Ủy ban nhân dân huyện xác nhận để làm cơ sở
pháp lý cho việc vận hành, quản lý sau này.
b) Lập Biên bản giao nhận tài sản LĐHANT theo mẫu quy định tại Phụ
lục 1 của Thông tư liên tịch này, gồm:
- Các hồ sơ gốc giao nhận tài sản LĐHANT theo mẫu quy định tại Phụ
lục 1.1 của Thông tư liên tịch này;
- Lập bảng tổng hợp khối lượng và phân tích giá trị còn lại của tài sản
LĐHANT theo mẫu quy định tại Phụ lục 1.2 hoặc Phụ lục 1.3 của Thông tư liên
tịch này;
- Lập bảng kê xác định cơ cấu các nguồn vốn đã đầu tư LĐHANT theo
mẫu quy định tại Phụ lục 1.4 của Thông tư liên tịch này.
c) Lập Biên bản xác định giá trị còn lại tài sản LĐHANT theo mẫu quy
định tại Phụ lục 2 của Thông tư liên tịch này.
3. Đối với các công trình đã bàn giao và hoàn tất thủ tục bàn giao đến
trước ngày Thông tư có hiệu lực, hồ sơ được giữ nguyên và lập bổ sung Biên
bản xác định phần vốn tổ chức, cá nhân được hoàn trả theo giá trị còn lại của tài
sản LĐHANT theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư liên tịch này.
Điều 4. Phƣơng pháp xác định giá trị còn lại của tài sản bàn giao
Căn cứ vào tình hình thực tế về quản lý tài sản LĐHANT của Bên giao,
giá trị còn lại của tài sản LĐHANT bàn giao được xác định theo một trong các
phương pháp sau:
1. Phương pháp đánh giá theo sổ kế toán: áp dụng đối với những tài sản
được quản lý và trích khấu hao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
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Giá trị còn lại
của tài sản

=

Nguyên giá tài sản
trên sổ kế toán

-

Giá trị hao mòn lũy kế
tài sản trên sổ kế toán

2. Phương pháp đánh giá theo giá trị thực tế: áp dụng đối với những tài
sản đã đưa vào quản lý sử dụng, nhưng không thực hiện theo dõi và trích khấu
hao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Giá trị còn lại của tài sản bàn giao được xác định trên cơ sở chất lượng
thực tế của tài sản bàn giao, cụ thể như sau:
Giá trị còn lại
của tài sản

=

Số lượng
thực tế của
tài sản

x

Đơn giá của
từng tài sản

x

Tỷ lệ chất
lượng còn lại
của từng tài
sản (%)

Trong đó:
a) Số lượng thực tế của tài sản được xác định trên cơ sở số liệu kiểm kê
thực tế của LĐHANT bàn giao;
b) Đơn giá của từng tài sản: được lấy theo đơn giá quy định tại thời điểm
bàn giao của từng địa phương (do cấp tỉnh quy định) hoặc theo bộ đơn giá
chuyên ngành điện;
c) Chất lượng còn lại của từng tài sản do Bên giao, Bên nhận xác định
trên cơ sở chất lượng thực tế của tài sản.
3. Phương pháp đánh giá đối với tài sản LĐHANT mới đầu tư:
Đối với công trình mới hoàn thành đầu tư xây dựng trong vòng 3 năm tính
từ khi công trình hoàn thành đến khi có quyết định bàn giao: giá trị tài sản bàn
giao được xác định căn cứ vào giá trị quyết toán công trình (hoặc quyết toán
hạng mục công trình) được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Trường hợp công trình hoàn thành chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt
quyết toán nhưng đã đưa vào sử dụng thì tại thời điểm giao nhận, giá trị tài sản
bàn giao được tạm tính bằng tổng giá trị trúng thầu xây lắp và thiết bị được
duyệt để làm cơ sở cho Hội đồng định giá tài sản trình UBND tỉnh/thành phố có
Quyết định giá trị của tài sản tạm bàn giao cho Bên nhận. Giá trị tài sản
LĐHANT bàn giao chính thức sẽ được điều chỉnh sau khi công trình có quyết
toán được cấp thẩm quyền phê duyệt.
4. Trường hợp Bên giao và Bên nhận không thống nhất được tỷ lệ chất
lượng còn lại của tài sản bàn giao thì hai Bên thống nhất lựa chọn và ký hợp
đồng thuê các tổ chức định giá được Bộ Tài chính công bố hàng năm để xác
định giá trị tài sản còn lại của tài sản LĐHANT để làm cơ sở giao nhận. Nếu hai
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Bên không thống nhất được việc lựa chọn các tổ chức định giá để xác định giá
trị còn lại của tài sản bàn giao thì Bên giao có trách nhiệm trình UBND cấp tỉnh/
thành phố xem xét, quyết định lựa chọn tổ chức định giá để xác định giá trị còn
lại của tài sản LĐHANT bàn giao.
Trong trường hợp chi phí thuê tổ chức định giá lớn hơn giá trị còn lại theo
sổ sách kế toán của tài sản bàn giao thì Hội đồng định giá trình UBND cấp
tỉnh/thành phố quyết định giá trị còn lại của tài sản bàn giao.
Các tổ chức định giá chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp
của kết quả định giá theo quy định của pháp luật. Căn cứ kết quả định giá của tổ
chức định giá nêu trên, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Công Thương thẩm
tra, báo cáo UBND tỉnh/thành phố phê duyệt. Chi phí thuê tổ chức định giá do
Bên giao, Bên nhận cùng chịu trách nhiệm chi trả theo tỷ lệ bằng nhau.
5. Đối với những tài sản LĐHANT được đầu tư không đảm bảo tiêu
chuẩn kỹ thuật theo quy định hiện hành như: đường dây hạ áp xây dựng bằng
những cột tự tạo; công tơ điện không đúng quy định về mẫu mã, về thời hạn và
chất lượng sử dụng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; các tài sản đánh
giá lại có tỷ lệ chất lượng còn lại thấp hơn 20% thì trước mắt Bên giao có trách
nhiệm thực hiện bàn giao nguyên trạng số tài sản này cho Bên nhận để tạm thời
duy trì việc cấp điện cho dân.
Sau khi tiếp nhận, Bên nhận phải có kế hoạch bố trí vốn để nâng cấp, thay
thế đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định để việc vận hành công trình điện
được an toàn và có hiệu quả. Đồng thời Bên nhận có trách nhiệm phối hợp với
Bên giao thu hồi tài sản không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, tài sản có tỷ lệ chất
lượng còn lại dưới 20% để trả lại cho Bên giao (Bên nhận không tăng vốn hoặc
hoàn trả vốn đối với số tài sản này). Trong trường hợp đến thời điểm Bên nhận
trả lại tài sản thu hồi cho Bên giao nhưng đơn vị Bên giao không còn tồn tại thì
các tài sản này sẽ được trả lại cho đơn vị do UBND tỉnh/thành phố chỉ định.
Đối với những công tơ điện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
mẫu mã và còn thời gian sử dụng, sau khi thẩm định và hiệu chỉnh lại đảm bảo
tiêu chuẩn kỹ thuật thì hai Bên thỏa thuận trên cơ sở thống nhất chất lượng còn
lại và giá cả thị trường đối với loại tài sản đó.
Điều 5. Xác định cơ cấu các nguồn vốn xây dựng công trình
Căn cứ vào hồ sơ tài sản LĐHANT bàn giao như quy định tại khoản 1
Điều 3 và sổ sách kế toán, chứng từ có liên quan của công trình đầu tư
LĐHANT để xác định tổng số vốn đã đầu tư, phân loại từng nguồn vốn để làm
cơ sở xử lý vốn, tài sản khi bàn giao theo quy định sau:
1. Vốn có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước bao gồm: từ ngân sách Trung
ương, ngân sách địa phương, vốn của các chương trình quốc gia, vốn từ nguồn
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thuế nông nghiệp được miễn để đầu tư xây dựng công trình điện, vốn của doanh
nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn và phần vốn không xác minh được nguồn
gốc.
2. Vốn của các tổ chức, cá nhân: Vốn của công ty cổ phần, công ty trách
nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, vốn huy động của dân, vốn
của cá nhân đóng góp.
3. Vốn vay của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước và các đơn vị
khác (kể cả khoản vay còn nợ của các đơn vị thi công), được xác định trên cơ sở
khế ước vay (hợp đồng vay) tại thời điểm xây dựng công trình và có xác nhận
của tổ chức tín dụng hoặc bên cho vay, bên cho nợ, biên bản đối chiếu công nợ
đến thời điểm bàn giao.
4. Đối với công trình đầu tư chung, trong đó LĐHANT chỉ là một hạng
mục của công trình, việc xác định cơ cấu nguồn vốn đầu tư LĐHANT được tính
tương ứng theo tỷ trọng cơ cấu nguồn vốn đầu tư chung của cả công trình đã
được cấp có thẩm quyền phê duyệt khi xây dựng công trình.
Chƣơng III
NGUỒN VỐN HOÀN TRẢ VÀ PHƢƠNG THỨC HOÀN TRẢ VỐN
TÀI SẢN LƢỚI ĐIỆN HẠ ÁP NÔNG THÔN
Điều 6. Nguyên tắc xử lý và hoàn trả vốn
Phần giá trị công trình LĐHANT bàn giao đã được xác định tại biên bản
bàn giao và xác nhận từng nguồn vốn được xử lý theo nguyên tắc sau:
1. Đối với tài sản được đầu tư bằng nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách
Nhà nước: thực hiện tăng tài sản, tăng vốn thuộc nguồn ngân sách nhà nước cho
Bên nhận theo giá trị còn lại thực tế của tài sản bàn giao và giảm tài sản, giảm
vốn thuộc nguồn ngân sách nhà nước cho Bên giao theo giá trị sổ sách.
2. Đối với vốn của các tổ chức, cá nhân thì Bên nhận thực hiện hoàn trả
theo giá trị còn lại thực tế của tài sản bàn giao. Bên giao nếu là doanh nghiệp
được hạch toán khoản chênh lệch giữa giá trị còn lại trên sổ sách kế toán với giá
trị còn lại thực tế của tài sản bàn giao vào doanh thu hoặc chi phí hoạt động kinh
doanh khác.
3. Trường hợp LĐHANT bàn giao được đầu tư từ nguồn vốn vay hoặc từ
các khoản phải trả khác có cam kết trả: nếu đủ hồ sơ quy định tại điểm c khoản 1
Điều 3 của Thông tư liên tịch này và được UBND cấp tỉnh/thành phố phê duyệt,
Bên nhận thực hiện hoàn trả cho Bên giao số tiền vay còn nợ tổ chức tín dụng
hoặc các đối tượng khác theo quy định trong hợp đồng vay hoặc khế ước vay nợ
(mức tối đa không vượt quá giá trị còn lại thực tế của tài sản bàn giao), đồng
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thời hạch toán tăng vốn kinh doanh thuộc nguồn Ngân sách nhà nước đối với số
chênh lệch giữa giá trị tài sản thực nhận (sau khi đã đánh giá lại) với số tiền phải
hoàn trả cho Bên giao (nếu có).
Trường hợp giá trị còn lại thực tế của tài sản thấp hơn số dư nợ vay/nợ
phải trả còn lại, Bên giao hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của đơn vị
(nếu là doanh nghiệp) hoặc UBND tỉnh/thành phố cấp bù từ nguồn ngân sách
địa phương (nếu công trình LĐHANT do UBND đầu tư) đối với phần giá trị
chênh lệch để có nguồn trả nợ.
4. Trong trường hợp công trình được đầu tư bằng nhiều nguồn vốn khác
nhau, căn cứ vào giá trị và cơ cấu nguồn vốn đầu tư ban đầu, hai Bên xác định tỷ
lệ tương ứng vốn của từng nguồn vốn trong tổng giá trị còn lại của công trình
bàn giao tại Biên bản bàn giao và thực hiện xử lý, hoàn trả vốn theo hướng dẫn
tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này.
5. Để được hoàn trả vốn theo hướng dẫn nêu trên, chủ sở hữu hoặc đại
diện chủ sở hữu công trình LĐHANT phải lập đủ hồ sơ theo quy định tại khoản
1 Điều 3 của Thông tư liên tịch này. Hồ sơ để hoàn trả vốn tuyệt đối không được
lập lại, sửa chữa, tẩy xóa các chứng từ, hồ sơ vay, nợ.
Trong trường hợp không còn hoặc không đủ hồ sơ theo quy định tại
khoản 1 Điều 3 nêu trên, Bên giao và Bên nhận cần lập biên bản miêu tả hiện
trạng cụ thể hồ sơ của tài sản bàn giao (đặc biệt là đối với hồ sơ vay vốn và huy
động vốn của các tổ chức, cá nhân) thực hiện đánh giá giá trị còn lại thực tế của
tài sản bàn giao theo các phương pháp nêu tại Điều 4 của Thông tư liên tịch này,
báo cáo Hội đồng định giá thẩm định để trình UBND tỉnh/thành phố xem xét
quyết định.
6. Thời điểm xác định công trình LĐHANT bàn giao và hoàn trả vốn
a) Các công trình LĐHANT được bàn giao kể từ ngày Thông tư liên tịch
này có hiệu lực thực hiện việc giao nhận và hoàn trả vốn theo quy định tại
Thông tư liên tịch này.
b) Các công trình LĐHANT đã thực hiện bàn giao trước ngày Thông tư
liên tịch này có hiệu lực thực hiện theo nội dung tại Quyết định hoặc Biên bản
bàn giao. Đối với trường hợp Bên giao và Bên nhận có thỏa thuận tại Biên bản
hoặc Quyết định bàn giao về việc hoàn trả vốn khi có hướng dẫn của cơ quan có
thẩm quyền thì thực hiện việc hoàn trả vốn theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch
này.
c) Đối với các công trình LĐHANT đã thực hiện bàn giao và hoàn thiện
hồ sơ giao nhận trước ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực nhưng chưa có
Quyết định phê duyệt giá trị tài sản bàn giao và hoàn trả vốn của cơ quan có
thẩm quyền thì không phải lập lại hồ sơ giao nhận. Căn cứ vào hồ sơ giao nhận
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đã được lập, Bên giao và Bên nhận trình UBND cấp tỉnh/thành phố phê duyệt
giá trị còn lại của tài sản bàn giao và thực hiện hoàn trả vốn theo quy định tại
Thông tư liên tịch này.
d) Đối với các công trình LĐHANT đầu tư sau ngày có Quyết định số
21/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 2 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về giá
bán điện năm 2009 và các năm 2010 - 2012 theo cơ chế thị trường do các địa
phương tự bố trí vốn để đầu tư, theo mục tiêu của địa phương, sau đó có nhu cầu
bàn giao tài sản LĐHANT cho ngành điện quản lý, chủ đầu tư có trách nhiệm
thoả thuận bằng văn bản về việc giao nhận và hoàn trả vốn tài sản bàn giao với
Tổng công ty Điện lực hoặc Công ty Điện lực được Tổng công ty Điện lực ủy
quyền trước khi có quyết định đầu tư.
Điều 7. Nguồn vốn, thời gian và phƣơng thức hoàn trả vốn
1. Nguồn vốn hoàn trả
Các công ty Điện lực được sử dụng nguồn vốn trích khấu hao hàng năm
để hoàn trả vốn cho Bên giao hoặc UBND xã, các tổ chức (đối với các công
trình LĐHANT đầu tư từ nguồn vốn đóng góp của dân). Việc hoàn trả vốn được
thực hiện tối đa là 36 tháng kể từ thời điểm Quyết định phê duyệt giá trị tài sản
bàn giao của UBND tỉnh/thành phố có hiệu lực.
Riêng đối với tài sản LĐHANT tiếp nhận thuộc dự án REII có nguồn vốn
vay của Ngân hàng thế giới (WB), các Công ty Điện lực sử dụng nguồn vốn
trích khấu hao hàng năm kể từ khi tiếp nhận tài sản LĐHANT để hoàn trả vốn
cho UBND các tỉnh/thành phố để UBND các tỉnh/thành phố có nguồn trả nợ cho
Bộ Tài chính theo điều kiện quy định trong Hiệp định vay.
2. Phương thức hoàn trả
Căn cứ quyết định của UBND tỉnh/thành phố, các Công ty Điện lực nhận
bàn giao công trình LĐHANT nào thì thực hiện hoàn trả trực tiếp cho bên có
công trình lưới điện bàn giao theo hồ sơ nhận bàn giao. Đối với các công trình
LĐHANT do huy động vốn góp của dân thì Công ty Điện lực chuyển tiền cho
Ủy ban nhân dân xã nơi có công trình LĐHANT bàn giao để UBND xã hoàn trả
cho từng người dân có góp vốn.
Chƣơng IV
TRÁCH NHIỆM, TRÌNH TỰ GIAO NHẬN, QUẢN LÝ VÀ
HOÀN TRẢ VỐN TÀI SẢN LƢỚI ĐIỆN HẠ ÁP NÔNG THÔN
Điều 8. Trách nhiệm của Bên giao và Bên nhận
1. Trách nhiệm Bên giao
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Bên giao có trách nhiệm:
a) Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo qui định tại Điều 3 của Thông tư
liên tịch này, chủ trì cùng Bên nhận thực hiện kiểm kê, đánh giá giá trị còn lại
của LĐHANT; xác định cơ cấu các nguồn vốn đầu tư LĐHANT.
b) Đối với trường hợp tài sản LĐHANT bàn giao thuộc dự án REII được
hình thành từ nguồn vốn vay của Ngân hàng thế giới (WB) phải có sự chấp
thuận của Bên cho vay bằng văn bản.
c) Đối với các công trình LĐHANT bàn giao mới đầu tư chưa có phê
duyệt quyết toán công trình hoàn thành, Bên giao (là các Ban Quản lý dự án
thuộc các tỉnh, thành phố được giao quản lý công trình LĐHANT bàn giao) có
trách nhiệm lập hồ sơ quyết toán công trình và trình các cấp có thẩm quyền phê
duyệt theo đúng trình tự và thời hạn được quy định tại Thông tư số 19/2011/TTBTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án
hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách, để làm căn cứ xác định giá trị tài sản
LĐHANT bàn giao và lập lập hồ sơ bàn giao tài sản theo quy định tại Điều 3
của Thông tư liên tịch này.
d) Cử người đại diện tham gia Hội đồng định giá tài sản LĐHANT theo
quy định tại Điều 9 của Thông tư liên tịch này.
đ) Thực hiện việc bàn giao tài sản LĐHANT và bàn giao các hồ sơ có liên
quan theo quy định tại Thông tư liên tịch này; Tạo điều kiện thuận lợi cho việc
tiếp nhận, quản lý, vận hành của Bên nhận.
e) Thông báo công khai cho dân và các bên liên quan biết phần vốn vay,
vốn huy động, vốn đầu tư đã được chấp nhận hoàn trả và thực hiện hoàn trả theo
quy định. Đồng thời có trách nhiệm hoàn trả vốn cho dân (đối với trường hợp
vốn huy động của dân) và các Bên liên quan theo quyết định của cơ quan có
thẩm quyền.
2. Trách nhiệm Bên nhận
Bên nhận có trách nhiệm:
a) Cùng với Bên giao kiểm kê, đánh giá giá trị còn lại của tài sản bàn
giao; xác định cơ cấu nguồn vốn đã đầu tư tài sản lưới điện bàn giao và lập hồ
sơ giao nhận theo quy định tại Điều 3 của Thông tư liên tịch này;
b) Cử người đại diện tham gia Hội đồng định giá tài sản LĐHANT theo
quy định tại Điều 9 của Thông tư liên tịch này.
c) Thực hiện tiếp nhận, quản lý lưới điện và các hồ sơ có liên quan đến
việc giao nhận tài sản LĐHANT. Sau khi nhận tài sản LĐHANT bàn giao thực
hiện hạch toán tăng tài sản và tăng vốn thuộc nguồn vốn nhà nước hoặc hoàn trả
vốn.
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d) Phối hợp với Bên giao thu hồi tài sản không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ
thuật, tài sản có tỷ lệ chất lượng còn lại dưới 20% để trả lại cho Bên giao (sau
khi đã thay thế, đầu tư mới để đảm bảo điều kiện vận hành và bán điện).
đ) Tổ chức quản lý vận hành, cải tạo lưới điện theo đúng quy định của
pháp luật. Lập kế hoạch và thực hiện việc hoàn trả vốn theo qui định tại Điều 6,
Điều 7 của Thông tư liên tịch này.
Điều 9. Thành lập Hội đồng định giá tài sản LĐHANT
1. Hội đồng định giá tài sản LĐHANT cấp tỉnh/thành phố do Chủ tịch Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố quyết định thành lập. Trong trường hợp cần
thiết, Chủ tịch UBND tỉnh có thể ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện có
đủ năng lực (nơi có tài sản LĐHANT bàn giao) thành lập Hội đồng định giá tài
sản LĐHANT.
2. Thành viên Hội đồng định giá tài sản LĐHANT bao gồm:
a) Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản do Lãnh đạo tỉnh/thành phố phụ
trách khối Công Thương đảm nhiệm hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
trong trường hợp được ủy quyền.
b) Các thành viên là đại diện các ngành Tài chính, Công Thương cùng
cấp, đại diện Bên giao, Bên nhận.
Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản có thể mời thêm đại diện một
số cơ quan ban ngành có liên quan tại địa phương tham gia Hội đồng định giá tài
sản.
3. Hội đồng định giá tài sản LĐHANT có trách nhiệm tổ chức thẩm định,
lập biên bản thẩm định giá trị còn lại của tài sản LĐHANT bàn giao và xác nhận
cơ cấu nguồn vốn đầu tư theo quy định tại Điều 5 của Thông tư liên tịch này;
trình UBND tỉnh/thành phố phê duyệt để làm căn cứ hoàn trả vốn hoặc tăng vốn
cho các Tổng công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Điều 10. Chi phí cho hoạt động giao nhận tài sản LĐHANT
1. Đối với chi phí phục vụ công việc có liên quan đến công tác giao, nhận
tài sản LĐHANT (chi phí đi lại, ăn nghỉ, công tác phí) do các đơn vị cử cán bộ
tham gia có trách nhiệm thanh toán theo chế độ quy định và hạch toán vào chi
phí hoạt động sản xuất kinh doanh.
Trường hợp Bên giao là cá nhân: chi phí phục vụ công việc có liên quan
đến công tác giao nhận tài sản LĐHANT (chi phí đi lại, ăn nghỉ, công tác phí)
do cá nhân tự thanh toán.
2. Các chi phí in ấn tài liệu, hội họp do Bên nhận chịu trách nhiệm chi và
được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
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Điều 11. Trình tự giao nhận tài sản LĐHANT và hoàn trả vốn
1. Căn cứ vào Quyết định của UBND tỉnh/thành phố phê duyệt danh sách
các đơn vị thực hiện việc bàn giao tài sản LĐHANT cho Bên nhận quản lý hoặc
thỏa thuận của bên Giao, Bên giao có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định tại
khoản 1 Điều 3 của Thông tư liên tịch này gửi Bên nhận.
2. Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày Bên nhận nhận được hồ sơ do Bên
giao gửi, Bên giao và Bên nhận tiến hành kiểm kê số lượng, đánh giá chất lượng
còn lại của từng tài sản bàn giao theo hướng dẫn nêu trên; lập biên bản bàn giao
tài sản LĐHANT và hoàn chỉnh hồ sơ giao nhận theo quy định tại Điều 3 của
Thông tư liên tịch này, trình Hội đồng định giá tài sản thẩm định.
3. Trên cơ sở hồ sơ giao nhận do Bên giao và Bên nhận lập, Hội đồng
định giá tài sản có trách nhiệm thẩm định giá trị tài sản còn lại, xác định cơ cấu
nguồn vốn đầu tư, giá trị vốn vay còn nợ và số vốn được hoàn trả và trình
UBND tỉnh/thành phố phê duyệt.
4. Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày Quyết định của UBND tỉnh/thành
phố phê duyệt, hai Bên tiến hành bàn giao và tiếp nhận tài sản LĐHANT.
Việc thực hiện hạch toán tăng giảm tài sản, vốn hoặc hoàn trả vốn giữa
hai Bên được thực hiện kể từ ngày có Quyết định của UBND tỉnh/thành phố phê
duyệt giá trị tài sản bàn giao.
Thời gian hoàn trả vốn của Bên nhận cho Bên giao được thực hiện theo
quy định tại Điều 6 và Điều 7 của Thông tư liên tịch này. Bên nhận có trách
nhiệm tiếp nhận tài sản LĐHANT, hạch toán theo dõi, quản lý vận hành và tổ
chức bán điện trực tiếp đến hộ dân theo các quy định hiện hành.
Chƣơng V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 12. Trách nhiệm UBND tỉnh, thành phố
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm:
1. Có Quyết định phê duyệt danh sách các tổ chức kinh doanh điện nông
thôn trên địa bàn thực hiện bàn giao tài sản LĐHANT cho các Tổng công ty
Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý (bao gồm: các tổ chức kinh
doanh điện nông thôn không có đủ điều kiện kinh doanh bán lẻ điện theo biểu
giá điện sinh hoạt bậc thang được quy định tại Điều 4 Quyết định số
21/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về giá
bán điện năm 2009 và các năm 2010 – 2012 theo cơ chế thị trường và quy định
hiện hành của Bộ Công Thương về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện; các tổ
chức kinh doanh điện nông thôn tự nguyện bàn giao tài sản LĐHANT).
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2. Căn cứ vào kế hoạch bàn giao tài sản LĐHANT đã thỏa thuận với
Công ty Điện lực thuộc các Tổng công ty Điện lực trong EVN chỉ đạo các tổ
chức kinh doanh điện nông thôn trên địa bàn trong diện phải bàn giao cho ngành
điện quản lý và các tổ chức kinh doanh điện nông thôn tự nguyện bàn giao thực
hiện bàn giao tài sản LĐHANT theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch này cho
các Tổng công ty Điện lực thuộc EVN.
3. Có Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản LĐHANT tỉnh hoặc
ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện có đủ năng lực thành lập Hội đồng
định giá tài sản LĐHANT cấp huyện (trong trường hợp cần thiết).
4. Chỉ định một tổ chức phù hợp làm đại diện của Bên giao trong trường
hợp không xác định được chủ sở hữu tài sản LĐHANT bàn giao.
5. Có Quyết định lựa chọn tổ chức định giá xác định giá trị còn lại tài sản
LĐHANT khi Bên giao và Bên nhận không thống nhất được tỷ lệ chất lượng
còn lại của tài sản bàn giao.
6. Chỉ đạo Ban Quản lý dự án trên địa bàn được giao quản lý các công
trình đầu tư LĐHANT (bao gồm cả các công trình LĐHANT thuộc dự án REII)
hoàn thành các thủ tục, lập hồ sơ thanh quyết toán công trình hoàn thành và thực
hiện quyết toán công trình hoàn thành (đối với những công trình chưa có quyết
toán) theo quy định tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm
2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn
vốn ngân sách và bàn giao đầy đủ hồ sơ dự án cho Bên nhận.
7. Có Quyết định phê duyệt quyết toán công trình LĐHANT đã hoàn
thành để làm cơ sở xác định giá trị tài sản bàn giao cho ngành điện quản lý.
8. Phê duyệt giá trị tài sản bàn giao, cơ cấu nguồn vốn đầu tư, giá trị vốn
vay còn nợ và số vốn được hoàn trả để làm cơ sở cho Bên giao và Bên nhận thực
hiện tăng giảm tài sản, vốn hoặc hoàn trả vốn theo quy định tại Thông tư liên
tịch này.
Điều 13. Trách nhiệm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm:
1. Chỉ đạo và hướng dẫn các Tổng công ty Điện lực phối hợp với Bên
giao lập kế hoạch tiếp tục thực hiện Chương trình giao nhận và hoàn trả vốn đầu
tư tài sản LĐHANT của các xã còn lại theo Quyết định số 854/QĐ-TTg ngày 10
tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch sản xuất
kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2011- 2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tổ
chức tiếp nhận, quản lý vận hành và bán điện trực tiếp đến hộ dân nông thôn;
Lập kế hoạch bố trí vốn hoàn trả, vốn đầu tư, nâng cấp cải tạo LĐHANT để đàm
bảo vận hành an toàn và kinh doanh bán điện lâu dài.
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2. Định kỳ hàng năm (chậm nhất vào ngày 31 tháng 3) tổng hợp, báo cáo
Bộ Công Thương, Bộ Tài chính về kết quả thực hiện giao, nhận tài sản
LĐHANT, giá trị tăng vốn, hoàn trả vốn của năm trước.
3. Sau khi kết thúc chương trình giao, nhận tài sản LĐHANT có báo cáo
tổng hợp gửi Bộ Tài chính, Bộ Công Thương về toàn bộ kết quả thực hiện giao,
nhận tài sản, giá trị tăng vốn và hoàn trả vốn của chương trình giao, nhận tài sản
LĐHANT.
Điều 14. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày
tháng
năm 2013.
Thông tư liên tịch này thay thế Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT/BCT- BTC
ngày 03 tháng 02 năm 2010 của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính hướng dẫn
giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có những vướng mắc đề nghị các đơn vị,
địa phương báo cáo Bộ Công thương, Bộ Tài chính để kịp thời phối hợp giải
quyết./.
KT.BỘ TRƢỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƢỞNG

Trần Văn Hiếu

KT.BỘ TRƢỞNG BỘ CÔNG THƢƠNG
THỨ TRƢỞNG

Lê Dƣơng Quang
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- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ, VP
TW và các Ban của Đảng; VP Tổng Bí Thư;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Viện Kiểm soát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Sở Công Thương, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố
trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư Pháp);
- Tập đoàn Điện lực VN;
- Website: Chính phủ, BCT, BTC;
- Lưu: Bộ CT(VT,TC); Bộ TC(VT,Cục TCDN).
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