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Độc  lập - Tự  do -  Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày       tháng  11  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn nhà nước  
tại Công ty cổ phần Chế biến lâm sản Tuyên Quang 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

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 ngày 26/11/2014; 

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

doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014; 

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 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về 
việc 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 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ 

về việc 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 về 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 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; 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; 

Căn cứ Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về việc 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, Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định số 

140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ; 
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Căn cứ Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ  

về việc phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn 

đến hết năm 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 29/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về thực hiện chuyển nhượng vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Chế biến lâm sản 

Tuyên Quang và Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang; 

Căn cứ Văn bản số 4333/UBND-TH ngày 08/11/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc giá khởi điểm đối với phần vốn nhà nước của Công ty cổ phần 

Chế biến lâm sản Tuyên Quang; 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 568/TTr-STC ngày 24/11/2021 

về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn nhà nước tại Công ty cổ phần 

Chế biến lâm sản Tuyên Quang. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn nhà nước tại Công ty cổ 

phần Chế biến lâm sản Tuyên Quang, với những nội dung chính như sau: 

1. Tên Công ty, địa chỉ trụ sở chính: 

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN LÂM SẢN TUYÊN QUANG. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 146, Đường Tân Hà, Tổ 33, Phường Minh 

Xuân, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang. 

- Điện thoại: (0207) 3822 541- 3822 543. Fax: (0207) 3822 541. 

- Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 780.000.000 đồng 

(Bảy trăm tám mươi triệu đồng). 

- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất các loại cửa xây dựng bằng các 

loại vật liệu công nghiệp (kim loại, kính xốp); Trồng rừng và chăm sóc rừng; 

Khai thác gỗ; Chế biến lâm sản, sản xuất hàng mộc từ nguyên liệu gỗ có nguồn 

gốc hợp pháp… 

2. Mục đích chuyển nhượng: Chuyển nhượng toàn bộ vốn nhà nước tại 

Công ty cổ phần Chế biến lâm sản Tuyên Quang theo Quyết định số 908/QĐ-TTg 

ngày 29/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ; huy động vốn của các nhà đầu tư để 

nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, phương thức quản lý, nâng cao 

hiệu quả quản trị và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. 

3. Đơn vị tư vấn thực hiện xây dựng phương án chuyển nhượng vốn: 

- Tên đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia. 

- Địa chỉ: Tầng 12 Tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại 

Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. 

- Điện thoại: (04) 3.944.6666. Fax:  (04) 3.944.8071. 

- Website: http://www.irs.com.vn. 

4. Phương thức chuyển nhượng: 

4.1. Hình thức chuyển nhượng: Bán đấu giá công khai thông thường qua 

tổ chức tài chính trung gian là công ty chứng khoán. 

http://www.irs.com.vn/


 
3 

4.2. Đối tượng mua cổ phần: Các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo quy 

định của pháp luật hiện hành. 

4.3.  Tổ chức thực hiện việc bán đấu giá cổ phần: 

- Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia 

- Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại 

Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. 

- Điện thoại: (04) 3.944.6666. Fax:  (04) 3.944.8071. 

- Website: http://www.irs.com.vn. 

4.4.  Khối lượng cổ phiếu chuyển nhượng: 

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 533.883 cổ phần. 

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng. 

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

4.5. Địa điểm bán đấu giá cổ phần: Trụ sở Công ty cổ phần Chế biến lâm 

sản Tuyên Quang. Địa chỉ: Số nhà 146, đường Tân Hà, tổ 33, phường Minh 

Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

5. Giá chuyển nhượng: 

Giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần đối với phần vốn nhà nước tại Công ty 

cổ phần Chế biến lâm sản Tuyên Quang là 2.950 đồng/cổ phần. 

6. Công bố thông tin về đợt chào bán cổ phần: 

 Công ty cổ phần Chế biến lâm sản Tuyên Quang phối hợp với Tổ chức 

thực hiện bán đấu giá cổ phần, Cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện công bố 

thông tin về việc chào bán cổ phần thuộc sở hữu của Nhà nước tại Công ty cổ 

phần Chế biến lâm sản Tuyên Quang theo quy định hiện hành của pháp luật sau khi 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn. 

 Việc chào bán cổ phần của Nhà nước tại Công ty cổ phần Chế biến lâm sản 

Tuyên Quang sẽ được thông báo trên ba (03) số báo liên tiếp của một tờ báo phát 

hành trong toàn quốc và một (01) tờ báo địa phương nơi Công ty cổ phần Chế 

biến lâm sản Tuyên Quang có trụ sở chính tối thiểu 20 (hai mươi) ngày trước 

ngày đấu giá.  

 Các thông tin liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần đồng thời được đăng tải 

trên website của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (www.tuyenquang.gov.vn) 

hoặc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang (www.sotaichinh.tuyenquang.gov.vn), Công ty 

cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (www.irs.com.vn) và niêm yết tại trụ sở 

chính Công ty cổ phần Chế biến lâm sản Tuyên Quang. 

7. Phương án xử lý số cổ phần không bán hết hoặc cuộc bán đấu giá 

không thành công:  

  Trường hợp cuộc bán đấu giá công khai không thành công hoặc thành công 

nhưng vẫn còn số lượng cổ phần cần bán để chuyển nhượng vốn, Công ty cổ 

phần Chế biến lâm sản Tuyên Quang báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 

http://www.irs.com.vn/
http://www.tuyenquang.gov.vn/
http://www.sotaichinh.tuyenquang.gov.vn/
http://www.irs.com.vn/
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8. Dự kiến tiền thu được từ bán phần vốn nhà nước:  

Số tiền thu được từ việc bán đấu giá cổ phần, sau khi trừ các chi phí hợp lý 

liên quan đến việc chuyển nhượng sẽ được nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát 

triển doanh nghiệp theo quy định. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Công ty cổ phần Chế biến lâm sản Tuyên Quang, Người đại diện phần 

vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Chế biến lâm sản Tuyên Quang chịu trách 

nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng vốn nhà nước tại Công 

ty cổ phần Chế biến lâm sản Tuyên Quang theo phương án được phê duyệt tại 

Điều 1 Quyết định này, đảm bảo tính minh bạch, tối đa hóa lợi ích phần vốn của 

nhà nước và tuân thủ đầy đủ quy trình, quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện chuyển nhượng vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Chế biến lâm sản Tuyên 

Quang đảm bảo chặt chẽ và theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện. 

3. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm triển khai thực 

hiện các nội dung công việc liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần tại Công ty 

cổ phần Chế biến lâm sản Tuyên Quang theo đúng quy định cho đến khi hoàn 

thành việc chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Tài chính, Kế hoạch  

và Đầu tư; Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Chế biến lâm 

sản Tuyên Quang; Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần 

Chế biến lâm sản Tuyên Quang; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy;            (Báo cáo) 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ĐMDN); 

- Như Điều 3; 
- Chánh VP UBND tỉnh; 
- Phó CVP UBND tỉnh - Nguyễn Thanh; 

- Lưu: VT (Vân TH). 
 

KT. CHỦ  TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang 
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