
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

V/v xác định giá khởi điểm 

bán đấu giá cổ phần để thực 

hiện thoái vốn Nhà nước tại 

Công ty CP Khai thác và Xây 

dựng thủy lợi Kon Tum 
 
 

 

Kính gửi:  

 

- Sở Tài chính; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Công ty cổ phần Khai thác và Xây dựng 

thủy lợi Kon Tum. 
 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 4484/STC-TCDN ngày 02 tháng 

12 năm 2020 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần để thực hiện 

thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Khai thác và Xây dựng thủy lợi Kon Tum, 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Khai thác 

và Xây dựng thủy lợi Kon Tum là 26.093 đồng/cổ phần như đề nghị của Sở Tài 

chính tại văn bản trên.  

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Người đại 

diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Khai thác và Xây dựng thủy lợi Kon 

Tum và các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện thoái vốn theo đúng lộ 

trình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Văn bản số 2821/UBND-KTTH 

ngày 03 tháng 8 năm 2020. 

Ủy ban nhân dân tỉnh báo để các đơn vị biết, thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KTTH); 

- Lưu: VT, KTTH.TTL. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
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