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BAO CÁO 
Báo cáo ye tInh hInh c phn hóa doanh nghip nhà niróc 

KInh gl'ri: Hi dng nhân dan tinh Khóa VIII- KS'  hçp thir 13 

Can cir Nghj djnh s 59/2011/ND-CP ngày 18/7/2011 cüa ChInh phü v 
chuyên doanh nghip 100% von nhà ni.thc thành cong ty cô phân; Quy& djnh 
so 58/201 6/QD-TTg ngày 28/12/2016 cüa Thu tithng ChInh phü ye tiêu chI 
phân 1oi doanh nghip nhà nithc, doanh nghip có von nhà nuâc và danh milc 
doanh nghip nhà nuâc thirc hin, sp xep giai dotn 20 16-2020. 

Can cü Nghj djnh s 1 18/2014/ND-CP ngày 17/12/2014 cüa ChInh phü 
ye sap xêp, dôi mâi và phát triên, nâng cao hiu qua hoat dng cüa cong ty 
nông,lâm nghip; Nghj djnh sO 126/2017/ND-CP ngày 16/11/2017 cüa ChInh 
phü ye chuyên doanh nghip nhà nithc và Cong ty TNI-IH do doanh nghip nba 
ni.râc dâu tu 100% vOn diêu 1 thành cOng ty cO phân. 

Can cü Quyt djnh s6 22/2021/QD-TTg ngày 02/7/2021 cüa Thu tuâng 
ChInh phü ye Tiêu chI phãn 1oi doanh nghip nhà nuâc, doanh nghip có von 
nhà nuâc thrc hin chuyên dôi sà httu, sap xêp lai,  thoái vOn giai don 2021-2025 

UBND tinh báo cáo v tInh hInh c phn hóa doanh nghip nhà ni.rOc, cl,i 
the nht.r sau: 

1. Cong tác cô phn hóa doanh nghip nhà nu&c giai don 2016-2020 

Trong giai don 2026 - 2020 tinh Quãng Trj dã tin hành c phn hóa 04 
doarth nghip 100% von nba nuâc thành cOng ty cô phân theo quy djnh cüa Thu 
tuâng ChInh phü, cii the: 

1. Cong ty TNHH MTV nithc sch Quáng Trj chuyn thành Cong ty c 
phân nuâc sach  Quàng Trj; 

2. Cong ty TNHIH MTV Thuvng m.i Quâng Trj chuyn thành Cong ty 
cO phãn Tong cong ty Thircrng mai  Quáng Tn; 

3. Cong ty TNHH MTV Môi tru&ng và Do thj Dông Ha chuyn thành 
Cong ty cO phãn Môi tnthng và Do th DOng Ha; 

4. Cong ty TNHI-I MTV Cáng Cira Vit chuyn thánh Cong ty c ph.n 
Cáng Cüa Vit 

2. Cong tác thoái vn doanh nghip nhà nuóc giai doin 2017-2021 

Thxc hin Quy& djnh so 1232/QD-TTg ngày 17/8/2017 cüa Thu ttx&ng 
Chinh phü ye phé duyt danh mitc doanh nghip có von nhà nuOc thirc hin 



thoái vn giai don 2017-2020, theo do tinh Quáng Trj thirc hin thoái vn ti 
05 doanh nghip cô phân có von nhà nuâc. Kêt qua thirc hin nhu sau: 

- Cong ty c phn Nixóc sach  Quãng Trj dã hoãn thãnh vic thoái vn vâi 
t 1 43,52%. T' 1 phãn von nhà nuóc con nàm gilt hin nay là 51%. 

- Cong ty c phn Tong cong ty Thiicmg mi Quãng Trj dâ hoân thành 
vic thoái von vOi t' 1 28,66%. TS'  l phân von nhà rnthc cOn nàm gilt hin nay 
là 22,6%. 

- Cong ty c phn Quán l và Xây drng giao thông Quáng Trj dã hoàn 
thành vic thoái vOn vài t l 30%. T l phân von nhà nux9c cOn nàm gilt hin 
nay là 0%. 

- Cong ty c phn Tan Hxng Quâng Trj dã hoàn thành vic thoái v,n vOi 
t' 1 30%. T l phân vOn nhà nuOc cOn näm gilt hin nay là 0%. 

- Cong ty Co phn Môi tnrng và Do thj Dông Ha: thtrc hin thoái vn 
vii t l 19,36%. Tuy nhiên kêt qua không cO nhà dâu ti.r nào tham gia dâu giá. 
T' l phãn vOn nhà nuóc cOn näm gilt hin nay là 55,38%. 

3. Tng hqp danh sách doanh nghip ci phn boa nba ntr&c dang 
con nam gi.r co phan: 

- Cong ty c ph.n Tng cOng ty Thwmg mai  Quãng Trj, nhà nithc n.m 
22,6% cô phân. 

- Cong ty Co phân ntrc s?ch  Qung Trj, nhà nuOc nm gilt 51% c phn. 

- Cong ty c ph.n Môi tnrng và Cong trInh do thj Dông Ha, nhà nilóc 
näm 55,38% cô phân. 

- Cong ty c ph.n Cãng Ci'ra Vit, nhà ntrâc nm gilt 96,96 % cô ph.n. 

4. Danh sách doanh nghip nhà nuO'c duy trI mô hInh Cong ty 
A •A A A , . . TNHH MTV (khong thiyc hiçn co phan hoa) theo quy d1nh ttI Quyet d!nh 

s 22/2021/QD-TTg ngày 02/7/2021 cüa Thu tu&ng ChInh phil 

- Cong ty TNHH MTV X s kin thit Quãng Trj; 

- Cong ty TNHIH MTV quân 1 khai thác Cong trInh Thüy lçii Quâng Trj; 
A p. A A P A A 

5. Tinh hinh trien khai thrc hiçn co phan hoa cac Cong ty lam 

nghip cüa tinh. 

Thrc hin Nghj djnh s 118/2014/ND-CP ngày 17/12/20 14 cüa ChInh 
phü v vic sp xp, dôi môi và phát triên, nâng cao hiu qua hoat  dng cüa 
cong ty nông lam nghip; Thông tu 02/2015/TT-BNNPTNT cüa B Nông 
nghip và PTNT ngày 27/01/2015 huOng dn vic xây dirng dê an và phxcmg 
an tOn the sap xêp, dôi mói cong ty nông, lam nghip theo quy djnh tai  Nghj 
djnh sO 118/2014/ND-CP, UBND tinh Quãng Trj dã chi do Cong ty TNT-IIH 
MTV Lam nghip Ben Hãi, COng ty TNHH MTV Lam nghip Triu Hãi, 
COng ty TNHH MTV Lam nghip DrOng 9 xây dirng dê an sap xêp, dOi mâi 
cOng ty. 



TM. UY BAN NHAN DAN 

Phiiang an tng th chuyn di, di m&i các cong ty lam nghip trén dja 
bàn tinh Quãng Trj dã disçc B Nông nghip và PTNT thông qua và duçic Thu 
tuàng ChInh phü phé duyt ti Cong van sO 211 9/TTg-DMDN ngày 
20/11/20 15 theo phircing an: Chuyên các cong ty Lam nghip nhà nuOc nàm 
gi 100% von diêu l thành Cong ty cô phân, Nhà nisOc không näm gitt cO 
phân chi phôi. 

Sau khi D an c phn hóa các Cong ty lam nghip duqc UBND tinh phê 
duyt, cong tác cô phân hóa duçc thrc hin theo các biróc dung quy djnh cUa 
ChInh phü và B Tài chInh, tuy nhiên den nay van chua hoàn thành theo dung 
kê hoch ban dâu do mt so nguyen nhân: (i) Dôi vi din tIch dat rung san 
xuât ma các Cong ty TNHH MTV Lam nghip xü l tài san trên dat (cay rirng) 
thI thii gian chuyên giao s kéo dài do phãi khai thác cay theo l trInh; (ii) 
Tinh trng xâm canh, xâm lan dat lam nghip trong phm vi ranh giOi cüa các 
COng ty Lam nghip chua duçic xCr l dut diem. 

Dn nay, phucmg an sir ding dt cüa Cong ty TNHH MTV Lam nghip 
Dithng 9 và Cong ty TNT-IH MTV Lam nghip Triu Hài dã duçic UBND tinh phê 
duyt. Dôi vâi Cong ty TNHH MTV Lam nghip Ben Hãi dang dtrcrc Sâ Tài 
nguyen và Môi tnrmg rà soát, thâm djnh trInh UBND tinh phê duyt. 

Then nay UBND tinh dang chi do các doanh nghip trin khai các ni 
dung tiêp theo de thirc hin cô phãn hóa theo quy djnh. 

UBND tinh kInh báo cáo Hi dng nhân dan tinh././ 

Nol nhmn: 
- Nhu trên 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Sà Tài chInh; 
- Ltni: VT, TCTM. 

Vö Van Hirng 
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