BO GIAO DUC VA BAo TIO
NHA XUAT BAN GIAO DIJC VIET NAM

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Ti1r do - Hnh phñc
Ha Nôi, ngày 5 tháng]] nàm 2020

Sô:Z3 /QD-NXBGDVN

QUYET D!NH
V/v thành 1p Hui dng thm djnh nàng 1çc nhà dâu tu' mua cô phãn theo lô
c phân cüa NXBGDVN tii CTCP Dâu tir & Phát triên cong ngh Van Lang
CHU TICH HO! BONG THANH VIEN NXBGDVN
Can cu Quyet dnh s 102/2003/QD-TTg, ngày 2 1/5/2003 cüa Thu tuâng Chfnh
phi phê duyt chuyn Nhà xut ban Giáo dic sang t chrc và hoat dng theo rnô hInh
Cong ty mc - Cong ty con;
Can cir Nghj djnh so 206/2013/ND-CP ngày 09/12/2013 cüa ChInh phii v quãn
nG cüa doanh nghip do Nhà nuóc närn giU 100% von diêu 1;
Can c1r Quyt djnh s 2749/QD-BGD&DT-TCCB, ngày 6/7/20 10 cüaB truâng
B Giáo diic và Dào tao v vic chuyn Cong ty mc NXBGDVN thành Cong ty TN}IH
môt thành viên do nhà nuâc lam chCi so' hü'u;
Can cii Quyt djnh s 170/QD-BGDDT ngày 18/01/2016 cüa B tnrO'ng B Giáo
diic va Dào tao v vic phê duyt Diêu 1 Cong ty TNHH rnt thành viên Nhà xuât ban
Giáo duc Viêt Narn;
Can cir Lut quán 1, sir dimg von nhà rnro'c dâu tu vào san xu.t, kinh doanh tai
doanh nghip s 69/2014/QH13 ngay 26/11/2014;
Can ci,r Lut chirng khoãn so 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Lust s1ra
O8
dôi, b sung mt so diêu Lut Chirng khoán s 62/2010/QH12 ngày 24/11/20 10;
Can cu Ngh djnh s 91/20151ND-CP ngày 13/10/2015 cüa ChInh phü v du
NHA?(U.
vOn nhà nu'Oc vào doanh nghip và quãn 1, sir ding vOn, tài san t?i doanh nghip; Ng
c1nh s 32/201 8/NB-CP ngày 08/03/2018 v slra di, b sung rnt s diu cüa Nghj djn}VIT
s 91/2015/ND-CP;
Can ctr Thông tu s 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 cUa B Tài chInh huâng
dn rnt s ni dung cua Nghj djnh 91/20151ND-CP ngày 13/10/20 15 v du tu vn Nba
niro'c vào doanh nghip va quân 1, si'r diing vn, tài san tai doanh nghip; Thông tu so
59/2018/TT-BTC ngày 16/07/2018 süa di, bô sung rnt so diêu cüa Thông ti.r
s 219/2015/TT-BTC;
Can cl.r Quyt djnh s 5 83/QD-UBCK ngày 06/07/2018 cua Uy ban Chcrng khoán
Nhà nuó'c ban hành Quy ch rnu ye ban du giá theo lô chuyn nhucing vn nhà nuâc,
vn cua doanh nghip nhà nuO'c dâu tu tai cong ty c phn;
Quyt djnh sO 948/QD-BGDDT ngay 11/04/20 19 cua B Giáo diic vã Dào tao
ye vic phé duyt Phu'ang an co' can 1ai Nhà xut ban Giáo diic Vit Nam giai doan
2018 —2022;

Can c1r Nghj quyt s 74/NQ-HDTV ngày 30/10/2020 cüa Hi dng thành vién
Nhà xut bàn Giáo duc Viêt Narn v viêc thoái vn cfia NIXBGDVN ti CTCP Dâu tu
& Phát trin cong ngh Van Lang;
Can cir Cong van s 269/2020/CV-CNJ-FN ngày 02/11/2020 cüa CTCP Chirng
khoán Rng Viêt — CN Ha Ni v viêc cCr nglri tham gia Hi dng thm djnh näng hrc
nhà du tu rnua c phn theo lô c phn cüa NXBGDVN tai CTCP Du tll & Phát triên
cong ngh Van Lang;
Can ciii Cong van s 174/2020/CV-VLA ngày 02/1 1/2020 cüa CTCP DAu tu va
PTCN Van Lang v viêc d ciii nhân sr tharn gia Hi dOng thrn djnh nang hrc Nhà dâu
tu mua c phAn theo 10 cüa VLA;
Xét d ngh cüa Tng Giárn dc Nhà xut bàn Giáo diic Vit Nam tai Ti trInh so
2129/TT-TGD ngày 30/10/2020,
QUYET D!NH
Biêu 1. Thành 1p Hi dng thrn djnh näng lirc nba du ttx rnua c phân theo lô c phn cüa
Nba xut ban Giáo diic Vit Narn (NXBGDVN) ti Cong ty C ph.n Dâu tix & Phát triên
cOng nghê Van Lang (sau day goi tt là "Hi dng thdm dinh ") gOrn các thành viên sau:
1. Ong Hoàng Lé Bach

Chiirc vi: Tang Giárn dOc NXBGDVN

ChU tich
Hi dông

2. Ong To Thanh BInh

Chuiic vi: Trung ban Kirn soát và Pháp
ché NXBGDVN

Uy viên

3. Ong Trân Van Que

Chuiic vv: PhO Ban KHTC NXBGDVN

TJy viên

4. Ong Nguyn Van Thin Chiirc viii: Phó Giárn dc CTCP Chüng
khoán Rng Vit — Chi nhánh Ha Ni.

Tiy viên

5. Ong Nguyn Thành Tin Chiirc vi1: Chü tjch HDQT, kiêrn Phó GD
CTCP DT& PTCN VAn Lang

Uy viên

Diu 2. Tiêu chI bra ch9n nhà du tu rnua c phn theo 10:
Là nba du tu t chiirc, Ca nhân Vit Narn dap iirng d.y dü các yêu câu theo quy
1.
dinh cfia pháp luât và khOng thuôc di tu9ng bj cam tharn gia dâu giá cO phan theo 10
Cong ty c phn DAu tu và Phát trin Cong ngh VAn Lang. Nhà dâu tu nuc ngoài
khOng thr9C tharn gia dgt dâu giá.
a) Di voi nba du rn cã nhân: Là cong dan Vit Narn, có dja chi lien h, Giây
chiirng rninh nhân dan/CAn cuó'c cong dân/Hô chiu, giy t tUy than hp 1 Va có diii
nang 1irc hành vi dan sr;
b) Di vci nhã du tu th chiirc: Là các t chiirc kinh t, t chiirc xA hi duqc thành
1p va hott dng theo 1ut pháp Vit Narn; có tu cách pháp nhân (dé1 vth các t chiirc
kinh t); CO GiAy chiirng nhn dang k kinh doanh/dàng k doanh nghip/Giây phép hot
dng; cO dja chi lien h;
c) Tuân thu diu kin v gop vn rnua c phn theo quy djnh cüa pháp lut
hiên hânh.

d) Các t chirc tài chInh trung gian nhn üy thác du tu: Tri.thng hçip các to chiirc
tài chInh trung gian nhãn üy thác du tu cüa Ca nhà dâu tu trong và ngoài nithc, th chrc
nhn üy thác du tu cO trách nhirn tách bit rO s hIng nhà du tu, sO Co phân cüa tirng
nhâ dâu tu trong và ngoâi rnthc däng k mua.
e) Không phãi là cac t chrc tài chInh trung gian và các cá nhân thuc các t
chrc tharn gia vào vic tu van, xác djnh giá kh&i dim lô c phân.
Co nãng luc tài chInh: Nhà du tu tharn gia phâi chirng rninh nãng 1irc tài chInh dü

2.

khã näng rnua toàn b s luç'ng c phAnllô, trong do:
-

Di vâi nhà dAu tu cá nhân: Co nãng hrc hành vi dan sii day dü, cO von bang tiên

hoc ngun vn hçip pháp khác lO'n hn hoac bang s tin phãi np d thrc hin rnua CO
phãn theo lô (theo giá khi dirn 10 c phn);
-

Di vi nhà dau tu t chi'rc: CO tu' cách pháp nhãn, có vn bang tiên hoc nguôn

vn Iwp pháp khác lan ho'n hoc bng s tin phâi n5p d thijc hin rnua c phân theo
lô (theo giá khO'i dirn lô c phân).
Diêu 3. Hi dng thArn djnh cO các quyên và trách nhirn sau:
1.

Xây drng, ban hành Quy ch hott dng cüa Hi dông thArn djnh và rnâu ho s
dãng k)2 nãng 1irc nhà du tu dáp irng diu kin và tiêu chun rnua c phan theo lô
quy dnh tai Diu 2 Quyt djnh nay vã quy djnh khác có lien quan.

2.

Tip nhn h so däng k' näng lirc nhà dâu tu theo thO'i gian quy djnh.

3.

To chñc thrn djnh nhà dau tu dü näng hrc tharn gia rnua c phan theo 10 quy djnh
tai Diu 2 Quyt dinh nay theo trInh tir, thö. tic quy dnh ti Quy ch hoat dng
cüa Hôi dng thtrn djnh; dng thai cO van bàn thông báo ch.p thun giri nhà dâu
tu dáp rng diêu kiin theo quy djnh.

4.

Trá lôi nhà d.0 tu không di nãng hrc tham gia rnua c phAn theo lô bang van bàn
trong dO nêu rO l do khOng dãp ü'ng diu kin tharn gia rnua trong thô'i han
quy djnh.

5.

VIEN,

PhOi hçxp vO'i TO chrc thirc hin bàn dâu giá theo lô dê cOng bô thông tin tai tn
và trên cng thông tin din t1r cüa NXBGDVN và T chirc thrc hin bàn d
theo 10 ye danh sách các nba dau tu dãp üng diu kin trén CG s& kt qua thn
cüa Hôi dng thrn djnh trong thai han theo quy djnh.

6.

Chü tch Hi dng thrn djnh du?c NXBGDVN üy quyn thay rn.t NXBGDVN,
Hi dng thrn djnh k các van ban thuc thrn quyn. Càc van bàn giAy t do Chü
tich Hôi dng thrn djnh k két tai khoãn nay du'Q'c sir diing con du NXBGDVN
theo quy dinh.

Diu 4. Hi dcng thArn dinh

vic theo ké hoach và chi dao trirc tip cUa Chü tjch
Hi dông. Chü tjch Hi dng chju trách nhirn v hoat dng cUa Hi dng thm dnh,
lam

báo cáo NXBGDVN v tiên d và kt qua thirc hin nhirn vii.

Hi dng thrn djnh tir giãi th sau khi hoàn thánh nhirn vi theo quy djnh.
Diu 5. Quyt djnh nay cO hiu 1irc thi hành k tr ngày k.
Diu 6: Các thành viên Hi dng thãnh viên, Tng Giãm dc, Phó Tong Giárn dôc,
Chánh Van phông, K toán truo'ng, Truth-ig Ban K hoch Tài chInh, Trung BanlPhông
Co quan van phng, cãc dan vi/cá nhân có lien quan chju trách nhirn thi hành Quyêt
djnh nay.

9! DONG THANH VIEN4J\'o'i nlzâ;i:
- Nhu Diêu 6
- KSV;
- Ban: KHTC, KS&PC, TCNS;
- Cty: Rng Vit, DT&PTCN Van Lang
(dé phôi hcYp);
- P.Office;
- Lu'u VT, KHTC.
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