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CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p —Tr do —Hanh phüc
Ba Rja-VtThg Tàu, ngay241háng 42—nám 2019

QUYET DNH
Phê duyt giá kh&i dim và phiro'ng an chuyn nhtrqng v6n nhà ntrrc
ti Cong ty C phn D1ch vii Môi trtrô'ng và Cong trinh do thi Vüng Tàu.
CHU TECH UY BAN NHAN DAN T!NH BA RIA — VUNG TAU
Can cu Lust ChInh quyn dja phiscing ngày 19/06/20 15;
Can cü Lut s 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 v quãn l, sü diing vn
nhà nuâc dâu tix vào san xuât, kinh doanh ti doanh nghip;
Can cir Nghj djnh s' 91/2015/ND-CP ngày 13/10/2015 cüa ChInh phü v
*
dâu tu von nhà nuâc vào doanh nghip và quàn l, sir dung von, tài san ti doanh
nghip;
Can cü Nghj djnh s 32/2018/ND-CP ngày 08/3/20 18 cüa ChInh phü v
sira dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 91/2015/ND-CP ngày 13/10/2015
cUa ChInh phü ye dâu tu von nhà nuóc vào doanh nghip và quãn l, sir diing von,
tài san tai doanh nghip;
Can cir Quyt djnh s 1232/QD-TTg ngày 17/8/20 17 cüa Thu ttthng ChInh
phü ye vic Phê duyt Danh miic doanh nghip có von Nba nuóc thirc hin thoái
vOn giai don 20 17-2020;
Xét d nghj cUa Sâ Tài chInh tai Tci trInh s ã44S/TTr-STC ngàyG/W2019,
QUYET D!NH:

Diu 1. Phê duyt giá khOi dim d chuyn nhuqng phn vn nhà nuóc tai
Cong ty Co phân Djch v11 Môi tru?ng và Cong trInh Do thj VUng Tàu là: 35.100
dông/cO phân.
* Diu 2. Phê duyt phrnmg an chuyn nhuçing vn nhà nuâc tai Cong ty Co
phân Djch v11 Môi truông và Cong trInh DO thj Vüng Tâu cii the nhu sau:
- Ten c phAn chuyn nhuçing: Ci ph.n Cong ty C phn Djch vi MOi
truxng và Cong trInh Do thj Vüng Tàu (MTV);
- S luçing c phn cüa Nba nuâc thirc hin chuyn nhuçing là 1.566.000
CO phân, tucmg üng 29% von diôu l ti Cong ty;
- Giá kb&i dim d chuyn nhuvng: 35.100 ding/c phn;

- Phuong thüc chuyn nhuçing: Du giá thông qua Sà Giao djch chmg
khoán thành phô Ho ChI Minh; Tru?mg hqp dâu giá không thành cong thI tiêp tiic
thiic hin chào ban cnh tranh; trung hqp chào ban ctnh tranh không thành cOng
thI thirc hin theo phuo'ng thüc thOa thun (thirc hin giao djch ngoài san).
Diu 3. Quyt djnh có hiu hrc k tir ngày k.
Diu4. Chánh van phông UBND Tinh; các Giám clOc S&: Tài chInh, K
hoch và Dâu tu, Tài nguyênvà Môi truè'ng, Xây dirng; Ngithi dai din phân von
nba nuâc tai Cong ty Co phân Djch viii Môi tru?ing và Cong trInh Do thj Vüng
Tàu và Thu trithng các dan vj lien quan có trách thim thi hành Quyet djnh ngày
kê tü ngày k./.
Ncri n/i in:
- Thuàng tnrc Tinh üy (d b/c);
- Thumg trirc HDND tinh (dê b/c);
- Chü tjch, các PCT UBND tinh;
-Nhudiéu4;
- Lmi: VT, KrrH.1
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