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Bắc Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt giá khởi điểm và Phương án chuyển nhượng vốn Nhà nước 

đầu tư tại Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Hiệp Hòa. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh 

tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về 

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

Nghị định 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 ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư 

vốn vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; 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 140/2020/NĐ-CP ngày 

30/11/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 

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

46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê 

mặt nước; Nghị định 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu 

tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

Căn cứ Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, 

sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP 

ngày 13/10/2015, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ, 

Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020, Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 

30/11/2020 của Chính phủ.  
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Căn cứ Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; Thông tư số 

41/2018/TT-BTC ngày 04/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính và 

xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện 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;   

Căn cứ Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh về 

Thoái vốn tại các công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp tài sản 

của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Hiệp Hòa tài thời điểm 31/12/2021 của 

Hội đồng bán đấu giá cổ phần Nhà nước tại Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ 

Hiệp Hòa; Chứng thư thẩm định giá số 535-22/CT-ĐG/VAE ngày 16/12/2022 do 

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam ban hành về việc xác định giá 

khởi điểm cổ phần khi Nhà nước thoái vốn tại Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ 

Hiệp Hòa tại thời điểm  ngày 31/12/2021; Phương án chuyển nhượng cổ phần của 

UBND tỉnh Bắc Giang đầu tư tại Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Hiệp Hòa 

do Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia tư vấn xây dựng; 

Theo đề nghị của Hội đồng bán đấu giá cổ phần nhà nước tại Công ty cổ 

phần Thương mại dịch vụ Hiệp Hòa tại Tờ trình số 162//TTr-HĐBĐGCP ngày     

29/12/2022; đề nghị của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Hiệp Hòa tại Công 

văn số 09/2022/CV-CTHH ngày 21/12/2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1: Phê duyệt giá khởi điểm và Phương án chuyển nhượng vốn Nhà 

nước đầu tư tại Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Hiệp Hòa, cụ thể như sau: 

 1. Tên, địa chỉ Công ty: 

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIỆP 

HÒA; 

- Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, đường Hoàng Văn Thái, thị trấn Thắng, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang; 

2. Vốn điều lệ, cơ cấu vốn, số lượng cổ phần Nhà nước chuyển nhượng: 

2.1. Vốn điều lệ (tính đến thời điểm 31/12/2021) là 2.500.000.000 đồng = 

25.000 cổ phần, trong đó: 

- Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 5.623 cổ phần (chiếm 22,49%); 

- Cổ phần của người lao động: 19.377 cổ phần (chiếm 77,51%). 
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 2.2. Số lượng cổ phần Nhà nước chuyển nhượng: 

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng; 

- Số lượng cổ phần: 5.623 cổ phần; 

- Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần; 

- Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá: 562.300.000 đồng; 

- Số lượng cổ phần Nhà nước nắm giữ sau khi chuyển nhượng: 0 cổ phần; 

- Đối tượng tham gia mua cổ phần: Nhà đầu tư trong nước đáp ứng điều kiện 

theo quy định của pháp luật hiện hành. 

3. Phương thức chuyển nhượng vốn: 

- Bán đấu giá công khai thông thường tại trụ sở Công ty cổ phần Thương mại 

dịch vụ Hiệp Hòa;  

- Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, đường Hoàng Văn Thái, thị trấn Thắng, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang thông qua tổ chức tài chính trung gian là Công ty cổ phần 

Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia. 

4. Đơn vị tư vấn tổ chức bán đấu giá: 

- Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia có địa chỉ tại Tầng 12, 

Tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Thành, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội;  

- Điện thoại: 024.3944.6666. Website: http://www.irs.com.vn. 

5. Giá khởi điểm của 01 cổ phần bán đấu giá: 189.972 đồng/cổ phần (Một 

trăm tám mươi chín nghìn, chín trăm bẩy mươi hai đồng) 

6. Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn: Quý I, II/2023. 

Điều 2: Ủy quyền cho bà Trần Thị Lan Phương - Người đại diện phần vốn 

Nhà nước tại Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Hiệp Hòa và ông Trương Đức 

Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục và triển khai công tác chuyển 

nhượng vốn Nhà nước tại Công ty theo phương án đã được phê duyệt bao gồm: 

Phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng hồ sơ bán đấu giá và ký ban hành hồ sơ công 

bố thông tin bán đấu giá cổ phần, chào bán cạnh tranh, thỏa thuận; thực hiện công 

bố thông tin về cuộc bán đấu giá cổ phần, chào bán cạnh tranh; ký biên bản làm 

việc thống nhất kế hoạch tổ chức bán đấu giá cổ phần, chào bán cạnh tranh; báo cáo 

kết quả chuyển nhượng vốn; ký các văn bản và thực hiện các công việc khác có liên 

quan đến việc chuyển nhượng vốn Nhà nước; thanh quyết toán chi phí; được sử 

dụng con dấu của Công ty để đóng dấu các văn bản, hồ sơ có liên quan đến việc 

chuyển nhượng vốn Nhà nước tại Công ty.  
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Điều 3: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Hội 

đồng bán đấu giá cổ phần Nhà nước tại Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Hiệp 

Hòa, Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Hiệp Hòa, bà Trần Thị Lan Phương - 

Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Hiệp 

Hòa, Ông Trương Đức Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thương mại dịch 

vụ Hiệp Hòa, các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUBND tỉnh: 

 + LĐVP; các phòng, TTTT; 

 + Lưu: VT, TPKTTH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Phan Thế Tuấn 
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