
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN 

 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 02 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt quyết toán chi phí thoái vốn và số tiền thu  

từ thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn  

 

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

  

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014; Luật Quản lý, sử dụng vốn 

nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014;  

 Căn cứ Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện 

thoái vốn giai đoạn 2017-2020;  

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; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều 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;  

Căn cứ Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 

16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều 

lệ thành công ty cổ phần; 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 và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính 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; Thông tư số 59/2018/TT-BTC 

ngày 16/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 

đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại 

doanh nghiệp; 
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 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 32/TTr-STC ngày  

02/02/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt quyết toán chi phí thoái vốn và số tiền thu từ thoái vốn 

nhà nước tại Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn như sau: 

1. Quyết toán chi phí thoái vốn nhà nước trừ vào tiền thu từ thoái vốn nhà 

nước tại Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn với tổng số tiền là 276.196.505 đồng 

(Hai trăm bảy mươi sáu triệu, một trăm chín mươi sáu nghìn, năm trăm linh 

năm đồng). 

2. Số tiền thu từ thoái vốn nhà nước phải nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và 

phát triển doanh nghiệp là 23.413.925.995 đồng (Hai mươi ba tỷ, bốn trăm mười 

ba triệu, chín trăm hai mươi lăm nghìn, chín trăm chín mươi lăm đồng). 

Điều 2. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn Công ty cổ phần Chợ 

Lạng Sơn thực hiện theo đúng quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế 

hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ; Chủ tịch 

Hội đồng quản trị, Người đại diện phần vốn nhà nước Công ty cổ phần Chợ 

Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tài chính; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PVP UBND tỉnh,  

các Phòng CV, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (VTD).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 
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