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Số:  4690  /VP-KTTH     Lạng Sơn, ngày 13 tháng 11 năm 2019 

 
V/v niêm yết, đăng ký giao dịch trên 
thị trường chứng khoán của doanh 

nghiệp nhà nước cổ phần hóa 

 

  

Kính gửi: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Thực hiện Công văn số 10327/VPCP-ĐMDN ngày 12/11/2019 của Văn 
phòng Chính phủ về việc niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng 
khoán của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ 
động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả 
nhiệm vụ được giao tại Công văn số 112/UBND-KTTH ngày 31/01/2019 của 
UBND tỉnh về việc  triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 của 
Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, 
sắp xếp đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và 
doanh nghiệp có vốn nhà nước. 

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc 
các doanh nghiệp cổ phần hóa thực hiện niêm yết, đăng ký giao dịch theo đúng 
quy định; rà soát, tổng hợp và dự thảo báo cáo của UBND tỉnh để gửi Bộ Tài 
chính theo đúng yêu cầu tại mục 1 Công văn trên, thời hạn báo cáo UBND tỉnh 
trước ngày 25 tháng 6 và 25 tháng 11 hằng năm. 

 ( Công văn số 10327/VPCP-ĐMDN được gửi qua eOffice và trên Trang thông 
tin của Văn phòng UBND tỉnh). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: NV, TP; 
- C, PVP UBND tỉnh;  
  các phòng: KTTH, KTN, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (VTD).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
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Dương Văn Chiều 
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