
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH LẠNG SƠN     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:  1247 /UBND-KTTH 

 

V/v góp ý dự thảo Nghị định về 
chuyển đơn vị sự nghiệp công lập 

thành công ty cổ phần 

Lạng Sơn, ngày  22  tháng 11 năm 2019 

 

Kính gửi: Bộ Tài chính. 

Thực hiện Công văn số 13334/BTC-TCDN ngày 05/11/2019 của Bộ Tài 
chính về việc góp ý dự thảo Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành 
công ty cổ phần; sau khi nghiên cứu, UBND tỉnh Lạng Sơn có ý kiến như sau: 

1. Nhất trí với bố cục, nội dung dự thảo Nghị định về chuyển đơn vị sự 
nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Bộ Tài chính soạn thảo. 

2. Đề nghị Bộ Tài chính xem xét một số nội dung sau: 

- Điểm đ Khoản 3 Điều 6 dự thảo Nghị định chưa quy định về số cổ phần 
còn lại (chênh lệch giữa số cổ phần dự kiến bán cho nhà đầu tư chiến lược theo 
phương án cổ phần hóa được duyệt với số cổ phần đăng ký mua của nhà đầu tư 
chiến lược). Đề nghị xem xét bổ sung thêm nội dung: “Số cổ phần còn lại (chênh 
lệch giữa số cổ phần dự kiến bán cho nhà đầu tư chiến lược theo phương án cổ 
phần hóa được duyệt với số cổ phần đăng ký mua của nhà đầu tư chiến lược), 
Ban Chỉ đạo báo cáo Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định điều chỉnh phương án cổ phần 
hóa chuyển số cổ phần này sang thành số cổ phần thực hiện bán đấu giá công 
khai ra công chúng.” 

- Tại Khoản 2 Điều 23 dự thảo quy định: “2. Quyết định và Biên bản bàn 
giao tài sản của chủ sở hữu cho đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi 
(nếu có), báo cáo tài chính, …”.  

Đề nghị chỉnh sửa bổ sung: “2. Quyết định và Biên bản bàn giao tài sản của 
chủ sở hữu cho đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi (nếu có), kiểm 
toán báo cáo tài chính, …”, để thống nhất với nội dung tại Khoản 6 Điều 11 của 
dự thảo Nghị định. 

UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Tài chính; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (VTD). 

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

Nguyễn Công Trưởng 
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