
UBND TỈNH LẠNG SƠN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 185/GM-STC 
  

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 10 năm 2019 

 

GIẤY MỜI 

Kính gửi: 

         - Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây  dựng, 

Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa thể thao và Du lịch 

- Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông 

 

Căn cứ  Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về thực hiện kê hoạch thoái vốn nhà nước tại các công ty cổ phần có vốn 

nhà nước giai đoạn 2019-2020; Tờ trình số 352/TTr-QLXDGT ngày 

09/10/2019 của Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn về 

kết quả thẩm định giá trị doanh nghiệp và giá khởi điểm chuyển nhượng cổ phần 

theo chứng thư thẩm định giá; Tờ trình số 362/TTr-QLXDGT ngày 15/10/2019 

trình phương án chuyển nhượng vốn của Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng 

Giao thông Lạng Sơn; 

 Sở Tài chính trân trọng kính mời: 

1. Thành phần: 

- Đại diện Sở Tài chính: Lãnh đạo Sở và Phòng Tài chính doanh nghiệp 

- Đại diện lãnh đạo các sở.  

- Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn. 

2. Thời gian:    08 giờ ngày 31/10/2019 

3. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3, Sở Tài chính, đường Thân Thừa Quý, 

phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. 

4. Nội dung:  

(1) Xem xét, thẩm định kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và kết 

quả xác định giá khởi điểm chào bán cổ phần nhà nước tại Công ty cổ phần 

Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn.  

(2) Phương án chuyển nhượng vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý 

và Xây dựng giao thông Lạng Sơn. 

(Sở Tài chính gửi  Tờ trình và Quyết định phê duyệt kết quả xác định giá 

trị doanh nghiệp và kết quả xác định giá khởi điểm và Phương án chuyển 

nhượng vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông 

Lạng Sơn kèm theo giấy mời để các ngành nhiên cứu, xem xét có ý kiến theo lĩnh 

vực chuyên môn của ngành) 
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Kính mời các đồng chí trong thành phần đến dự đúng thời gian và địa 

điểm nêu trên./.  
 

Nơi nhận: 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Tài chính; 

- Chánh Văn phòng; 

- Lưu VT, TCDN. 

  

 

 

 

 

 

 

Đỗ Đức Thịnh 
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