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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kết quả và chi phí thoái vốn nhà nước 

tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị Lạng Sơn 
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu 
tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài 
chính về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 
13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, 
sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; 

 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 221/TTr-STC-TCDN 
ngày 25/8/2017, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1.  Phê duyệt kết quả và chi phí thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ 
phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Lạng Sơn như sau: 

1. Kết quả thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần nhà nước tại Công ty cổ 
phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Lạng Sơn: 

 - Người mua cổ phần: Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, số CMND 080970821 
do Công an tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 25/4/2015; địa chỉ: Số nhà 1b đường 
Nguyễn Tri Phương, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. 

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 20.800 cổ phần. 

- Giá chuyển nhượng: 10.500 đồng/1cổ phần. 

- Tổng số tiền thu được từ bán cổ phần nhà nước: 218.400.000 đồng. 

 2. Chi phí thoái vốn nhà nước với tổng số tiền là 14.100.000 đồng, trừ vào 
số tiền thu được từ chuyển nhượng cổ phần. 

3. Thu nộp số tiền thu được từ chuyển nhượng cổ phần nhà nước tại Công ty 
cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Lạng Sơn sau khi đã trừ chi phí chuyển 
nhượng vào Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp, số tiền là 204.300.000 đồng.  
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Điều 2. Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan 
hướng dẫn doanh nghiệp, cá nhân thực hiện các thủ tục chuyển đổi sở hữu cổ 
phần đấu giá tại Điều 1 nêu trên theo quy định.  

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế 
hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển 
Nhà và Đô thị Lạng Sơn, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và bà Nguyễn Thị 
Ngọc Lan  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; 
- TT Tỉnh ủy;  
- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TC, KH&ĐT, XD, NV, LĐTB&XH; 
- LĐLĐ tỉnh; 
- PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CV, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (VTD). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

 

Nguyễn Công Trưởng 
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