
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH PHÚ THỌ  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:             /UBND-KTTH 

V/v chuyển nhượng vốn Nhà 

nước tại Công ty cổ phần Đầu 

tư xây dựng và phát triển Nhà 

Phú Thọ. 

 

Phú Thọ, ngày         tháng 4 năm 2021 

 
 

 

Kính gửi:  Sở Tài chính. 

 

 

Xét đề nghị của Sở Tài chính (tại các Văn bản số: 470/STC-TCDN ngày 

06/4/2021, số 593/STC-TCDN ngày 19/4/2021); của Sở Kế hoạch và Đầu tư (sô 

515/SKHĐT-THQH ngày 12/4/2021), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn 

có ý kiến như sau: 

Đồng ý với đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 593/STC-TCDN ngày 

19/4/2021 về việc tiếp tục thực hiện phương án chuyển nhượng vốn Nhà nước tại 

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển Nhà Phú Thọ; giao Sở Tài chính 

chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan trên cơ sở ý kiến của Cục Tài chính doanh 

nghiệp - Bộ Tài chính để nghiên cứu, triển khai thực hiện, bảo đảm việc chuyển 

nhượng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đúng quy định hiện hành; hoàn tất việc 

chuyển nhượng vốn Nhà nước trong tháng 5/2021 (bảo đảm không quá 06 tháng kể 

từ thời điểm chứng thư thẩm định giá có hiệu lực).  
 

 

Nơi nhận: 
- CT, PCT Phan Trọng Tấn; 

- Sở KH&ĐT; 

- CTCP ĐTXD&PT Nhà PT; 

- CVP, PCVPTH; 

- Lưu: VT, TH4(T.30b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
Phan Trọng Tấn 
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