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

SỞ TÀI CHÍNH  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 187/GM-STC 
  

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 10  năm 2019 

 

GIẤY MỜI 

   

Kính gửi: …………………………………………………………………………………. 

Thực hiện Công văn số 129/CV-BCĐ ngày 16/10/2019 của Trưởng Ban 

chỉ đạo CPH ĐVSNCL thành công ty cổ phần về việc thực hiện Kế hoạch cổ 

phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016; 

Sở Tài chính (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) trân trọng kính mời: 

 Thành phần: 

 1. Lãnh đạo Sở Tài chính 

 2. Đại diện Ban thực hiện cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập thành 

công ty cổ phần Sở Xây dựng (Trưởng Ban, 02 Phó trưởng Ban, Kế toán 02 

Trung tâm và bộ phận nghiệp vụ liên quan). 

 3. Đại diện ban thực hiện cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập thành 

công ty cổ phần Nhà khách UBND huyện Chi Lăng. 

 4. Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo. 

 5. Đơn vị tư vấn thẩm định xác định giá trị doanh nghiệp .  

 Nội dung:  Xem xét, thẩm định kết quả xác định giá trị doanh nghiệp 

của các  đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần , cụ thể:  

- Thời gian: Ngày 4/11/2019.  

Buổi sáng: - Từ 8h00 đến 10h00 Trung tâm Quy hoạch xây dựng. 

 - Từ 10h00 đến 11h30 Nhà khách UBND huyện Chi Lăng. 

Buổi chiều Từ 14h00 
Trung tâm kiểm định chất lượng 

công trình xây dựng. 

  - Địa điểm: Hội trường tầng 3 Sở Tài chính. 

 Đề nghị các đơn vị sự nghiệp công lập và đơn vị tư vấn thẩm định xác 

định giá trị doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tài liệu liên quan đến công tác 

xác định giá trị doanh nghiệp để phục vụ cuộc họp (Tờ trình đề nghị xác định 

giá trị đơn vị sự nghiệp công lập; Chúng thư thẩm định giá trị doanh nghiệp; các 

hồ sơ tài liệu liên quan …) 

 Hồ sơ tài liệu liên quan gửi về Sở Tài chính (phòng Tài chính doanh 

nghiệp) trong ngày 01/11/2019) 
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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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