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CỘNG  Ò  XÃ  ỘI C   NG Ĩ  VIỆT N M 

Độc lập - Tự do -  ạnh phúc 

 

Số:         /UBND-KTTH Lạng Sơn, ngày     tháng 3 năm 2020 

V/v  Công ty cổ phần Chợ Lạng 

Sơn chưa  đăng ký  giao dịch niêm 
yết trên thị trường  chứng khoán 

 

 

   Kính gửi:   

                                                 - Bộ Tài chính; 

                                                 - Ủy ban Chứng khoán nhà nước. 

 

 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 đã có 

Công văn số 1257/UBND-KTTH ngày 28/11/2019 về việc niêm yết, đăng ký 

giao dịch trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa. 

Tính đến ngày 31/12/2019, 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; số doanh chưa 

thực hiện đăng ký giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán là 01 doanh 

nghiệp: Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn. Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo nguyên 

nhân doanh nghiệp chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán, cụ 

thể như sau: 

Sau cổ phần hóa, Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn được chuyển giao về 

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) theo quy định. Tuy 

nhiên do đặc thù là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ thương mại 

(Chợ) có tính chất hoạt động phức tạp, liên quan đến văn hóa, an ninh trật tự của 

địa phương; việc quản lý vốn và tài sản nhà nước của SCIC đối với công ty gặp 

một số khó khăn vướng mắc nên năm 2013 Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn 

(Công ty) được chuyển giao từ SCIC về UBND tỉnh Lạng Sơn quản lý.  

Việc Công ty chưa đăng ký giao dịch niêm yết trên thị trường chứng 

khoán đã được UBND tỉnh có ý kiến tại Công văn số 1046/UBND-KTTH ngày 

26/10/2018 gửi Bộ Tài chính, theo đó UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Công ty thực hiện 

đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom sau k  Đại hội cổ đông thường 

niên năm 2019.  

Thực hiện Công văn số 1046/UBND-KTTH và quy định hiện hành, ngày 

02/01/2019 Công ty cổ phần Chợ đã thực hiện ký kết Hợp đồng tư vấn đăng ký 

lưu ký chứng khoán, tư vấn giao dịch Upcom số 10/2019/HĐDV/TV/WSS-

LAMCO với Công ty cổ phần Chứng khoán phố WALL (WSS) và đã nộp đầy 

đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 26 về hồ sơ công ty đại chúng của Luật Chứng 

khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006.  
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 Tuy nhiên trong hồ sơ, Công ty còn vướng mắc về vốn Điều lệ ghi trong 

Điều lệ Công ty là  23.431.200.000 VND và vốn Điều lệ trong Giấy đăng ký 

kinh doanh là 22.885.400.000VND; theo quy định thì vốn điều lệ của Công ty 

ghi trong Điều lệ Công ty và Giấy đăng ký kinh doanh phải thống nhất. Từ 

vướng mắc trên Công ty cổ phần Chứng khoán phố WALL chưa thực hiện được 

việc đăng ký cho Công ty trên hệ thống giao dịch Upcom. 

Để giải quyết vướng mắc trên và để Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn hoạt 

động đúng quy định của pháp luật, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Công ty thực 

hiện lấy ý kiến cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 về điều chỉnh vốn 

điều lệ tại Điều lệ công ty thống nhất với Giấy đăng ký kinh doanh; trình điều 

chỉnh vốn điều lệ theo quy định và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch 

Upcom sau k  Đại hội cổ đông thường niên 2020. 

 UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà 

nước xem xét./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở : TC, KH&ĐT; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng: NC, TH;  

- Lưu: VT, KTTH(VTD). 

KT. C   T C  

PHÓ C   T C  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng 
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