ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3167 /QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày18 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước
tại Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh
doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/10/2015
về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại
doanh nghiệp; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Thủ tướng
Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP
của Chính phủ; Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/06/2020 của Thủ tướng Chính
phủ về phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn
đến hết năm 2020;
Căn cứ Thông tư số 219/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2015
hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP; Thông tư số
59/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/07/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều
của Thông tư số 219/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2015;
Căn cứ Kế hoạch số 68/KH - UBND ngày 17/04/2020 của UBND tỉnh ban
hành về việc sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp Nhà nước, thoái vốn, chuyển đổi
các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần năm 2020.
Căn cứ Quyết định số 2713/QĐ - UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh
về việc phê duyệt lại giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần, phần vốn nhà nước tại
Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên;
Căn cứ ý kiến thống nhất của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh;
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Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 589/TTr-STC ngày 03 tháng
11 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Môi
trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên với những nội dung chính như sau:
1. Phương thức chuyển nhượng vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Môi
trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên: Bán đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh,
chào bán thỏa thuận.
2. Số lượng cổ phần chuyển nhượng
- Tên chứng khoán: Cổ phần CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 1.389.481 cổ phần
- Tổng số cổ phần của Công ty: 5.969.946 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Tỷ lệ cổ phần chuyển nhượng: 23,27%
- Số lượng cổ phần Nhà nước nắm giữ sau khi chuyển nhượng: 0 cổ phần.
- Giá trị chuyển nhượng theo mệnh giá: 13.894.810.000 đồng
3. Giá khởi điểm:
Theo Quyết định số 2713/QĐ - UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh là
27.200đồng/cổ phần, tương ứng 37.793.883.200 đồng.
4. Nguyên tắc xác định giá trúng đấu giá và giá chuyển nhượng
Kết quả trúng đấu giá được xác định theo nguyên tắc lựa chọn giá đặt mua
từ cao xuống thấp cho đến hết số lượng cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn
giá khởi điểm được phê duyệt.
5. Phương án xử lý cổ phần không bán hết
Trường hợp trong cuộc đấu giá công khai không bán hết một phần hoặc toàn
bộ số cổ phần chào bán (kể cả số cổ phần Nhà đầu tư trúng giá nhưng từ chối mua
và bỏ cọc), thì tiếp tục thực hiện chào bán cạnh tranh được tổ chức tại CTCP
Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.
Mức giá khởi điểm để tổ chức chào bán cạnh tranh áp dụng theo quyết định
phê duyệt giá khởi điểm của UBND tỉnh Vĩnh Phúc (trong thời hạn hiệu lực của
chứng thư thẩm định giá).
Sau khi thực hiện các phương thức đấu giá công khai để chuyển nhượng vốn
mà vẫn không chuyển nhượng hết số vốn nhà nước cần chuyển nhượng thì UBND
tỉnh Vĩnh Phúc căn cứ tình hình thực tế lựa chọn thời điểm để tiếp tục thực hiện
chuyển nhượng vốn theo các phương thức giao dịch và thứ tự thực hiện (chào bán
cạnh tranh, chào bán thỏa thuận), không phải xây dựng lại phương án chuyển
nhượng vốn khi chuyển đổi giữa các phương thức chuyển nhượng theo thứ tự thực
hiện theo quy định.
6. Chi phí thoái vốn
Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường và Dịch
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vụ Đô thị Vĩnh Yên chịu trách nhiệm về tính chính xác hợp lý của các khoản
chi phí thực tế cần thiết phục vụ quá trình thoái vốn nhà nước theo quy định của
pháp luật và được trừ vào giá trị phần vốn Nhà nước đã thoái.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Giao Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc thay mặt UBND tỉnh ký văn bản và chịu
trách nhiệm thực hiện một số nhiệm vụ sau theo quy định:
- Xác định giá khởi điểm để thông báo cho các bên liên quan theo đúng quy định.
- Ký và ban hành các văn bản công bố thông tin trong quá trình thực hiện
thoái vốn;
- Ký các văn bản thực hiện nghĩa vụ và thủ tục hành chính trong quá trình
triển khai;
- Thực hiện thoái vốn, ký các văn bản, hợp đồng liên quan đến đấu giá công
khai cổ phần của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu
tư, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Tư Pháp, Liên đoàn lao động
tỉnh, Cục thuế tỉnh; Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị
Vĩnh Yên; Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương và
Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- CV: KT5;
- Lưu: VT.
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