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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-TH  Tuyên Quang, ngày        tháng  01  năm 2022 
V/v xử lý cổ phần nhà đầu tư  

từ chối mua cổ phần tại Công ty cổ phần 

Chế biến lâm sản Tuyên Quang 

 

Kính gửi:  
- Sở Tài chính; 

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

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 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 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; 

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; 
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Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn nhà nước tại 

Công ty cổ phần Chế biến lâm sản Tuyên Quang; 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 41/STC-QLGCS&TCDN 

ngày 10/01/2022 về việc xử lý số cổ phần nhà đầu tư từ chối mua cổ phần tại 

Công ty cổ phần Chế biến lâm sản Tuyên Quang, 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chuyển nhượng 161.583 cổ phần nhà nước (số cổ phần nhà đầu 

tư trúng giá nhưng từ chối bỏ quyền mua) tại Công ty cổ phần Chế biến lâm sản 

Tuyên Quang theo phương thức chào bán cạnh tranh, với giá khởi điểm chào bán 

cạnh tranh cổ phần là 2.950 đồng/cổ phần như nội dung đề xuất của Sở Tài chính 

tại Tờ trình số 41/STC-QLGCS&TCDN ngày 10/01/2022. 

2. 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 đối với số 

cổ phần nhà đầu tư từ chối bỏ quyền mua tại điểm 1 Văn bản này đảm bảo theo 

đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

3. Sở Tài chính theo chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ được giao có trách 

nhiệm thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát 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 trong việc thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban 

nhân dân tỉnh tại mục 1, 2 Văn bản này, đảm bảo chặt chẽ và tuân thủ theo đúng 

quy trình, quy định hiện hành của pháp luật./.  

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch UBND tỉnh;                              
- Phó CT UBND tỉnh - Nguyễn Thế Giang;    
- Chánh VP UBND tỉnh; 
- Phó CVP UBND tỉnh - Nguyễn Thanh; 
- Lưu: VT, THVX (Vân TH). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang 
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