
ỦY BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1257  /UBND-KTTH Lạng Sơn, ngày 28 tháng 11  năm 2019 
V/v niêm yết, đăng ký giao dịch trên 

thị trường chứng khoán của doanh 
nghiệp nhà nước cổ phần hóa 

 

 

Kính gửi:  Bộ Tài chính. 

  

Thực hiện Công văn số 10327/VPCP-ĐMDN ngày 12/11/2019 của Văn 
phòng Chính phủ về việc niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán 
của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo như sau: 

1. Tính đến ngày 31/10/2019, số doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa do 
UBND tỉnh Lạng Sơn quản lý là 03 doanh nghiệp, trong đó có 02 doanh nghiệp đã 
thực hiện đăng ký giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán, cụ thể: 

- Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn: Sàn giao dịch cổ phiếu: 
UPCOM; mã chứng khoán: NLS. 

- Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn: Sàn giao dịch 
cổ phiếu: UPCOM; mã chứng khoán: QLD. 

2. Đối với Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn: Hiện nay Công ty đã thực hiện 
xong việc ký Hợp đồng với Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall và đang hoàn 
tất các thủ tục để thực hiện giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán. 

 UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các Sở: TC, KH&ĐT; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VTD). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Hồ Tiến Thiệu  
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