
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Kon Tum, ngày         tháng     năm   

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn Nhà nước tại Công ty cổ 

phần Khai thác và Xây dựng Thủy lợi Kon Tum  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 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 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính 

phủ về 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; 

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính 

phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 

13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP 

ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 

13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 

tháng 3 năm 2018 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái 

vốn năm 2020; 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4707/TT-STC ngày 18 tháng 12 

năm 2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn cổ phần của Ủy ban nhân 

tỉnh tại Công ty cổ phần Xây dựng và Khai thác thủy lợi Kon Tum, với một số nội 

dung chính sau: 

1. Số lượng cổ phần của Nhà nước chuyển nhượng: 

Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 

46.413 cổ phần, chiếm 65% vốn 

điều lệ của Công ty cổ phần Khai 

thác và Xây dựng Thủy lợi Kon Tum 

Loại cổ phần chuyển nhượng:  
Cổ phần phổ thông, tự do chuyển 

nhượng 
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Giá trị cổ phần chuyển nhượng theo mệnh giá 464.130.000 đồng  

Số cổ phần nắm giữ sau khi chuyển nhượng 0 cổ phần 

2. Giá khởi điểm chào bán: 26.093 đồng/cổ phần (Hai mươi sáu nghìn, 

không trăm chín mươi ba đồng trên cổ phần). 

3. Đối tượng nhận chuyển nhượng: Tất cả các nhà đầu tư (cá nhân, tổ chức) 

trong và nước ngoài đáp ứng điều kiện theo Quy chế chuyển nhượng vốn. 

4. Phương thức chuyển nhượng: 

- Thực hiện theo quy định tại điểm 2 khoản 16 Điều 1 Nghị định số 

32/2018/NĐ-CP: “Việc chuyển nhượng vốn tại công ty cổ phần chưa niêm yết 

(hoặc đã niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán nhưng không 

thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán) theo phương thức đấu giá 

công khai; trường hợp đấu giá công khai không thành công thì thực hiện chào 

bán cạnh tranh; trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công thì thực hiện 

theo phương thức thỏa thuận”. 

- Thực hiện chuyển nhượng vốn tuần tự theo phương thức giao dịch ngoài 

sàn: đấu giá công khai; trường hợp đấu giá công khai không thành công chuyển 

sang chào bán cạnh tranh; nếu chào bán cạnh tranh không thành công sẽ chuyển 

sang thỏa thuận. 

- Chọn Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thực hiện chuyển nhượng 

vốn tuần tự theo phương thức giao dịch ngoài sàn nêu trên. 

- Giao Sở Tài chính phối hợp với Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 

và Công ty cổ phần Xây dựng và Khai thác thủy lợi Kon Tum thực hiện chuyển 

nhượng theo phương thức nêu trên đúng theo quy định.  

5. Thời gian thực hiện: Trong tháng 12 năm 2020 và quý I năm 2021. 

(Chi tiết kèm theo Phương án chuyển nhượng vốn cổ phần của Ủy ban nhân dân 

tỉnh tại Công ty cổ phần Xây dựng và Khai thác thủy lợi Kon Tum kèm theo Tờ 

trình số 4707/TT-STC ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Sở Tài chính) 

Điều 2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về các nội 

dung, số liệu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

Điều 3. Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Hội đồng 

quản trị và Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng và 

Khai thác thủy lợi Kon Tum và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PVP UBND tỉnh (KTTH); 

- Lưu: VT, KTTH.TTL. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
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