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Số: 2491 /QĐ-UBND

An Giang, ngày 07 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh phương án chuyển nhượng vốn của Công ty
TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ
phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ 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 08/3/2018 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP;
Căn cứ 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; Nghị định số
91/2015/NĐ-CP và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính
hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản
lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐCP ngày 13/10/2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018; Nghị định
số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày
30/11/2020 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1191/TTr-STC
ngày 22/9/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 1696/QĐ-UBND
ngày 22/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, cụ thể như sau:
1. Điều chỉnh Khoản 1 Điều 1 như sau:
“1. Điều chỉnh gạch đầu dòng thứ tư và thứ năm điểm a Khoản 2 Điều 1
như sau:
- Giá khởi điểm chuyển nhượng vốn là 19.720 đồng/cổ phần (theo kết quả
thẩm định giá trị cổ phần tại Chứng thư thẩm định giá số 11.5/2022/CTTĐG-
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AVFS ngày 14/6/2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tài chính và Thẩm định
giá tài sản Việt Nam).
- Giá khởi điểm một lô cổ phần là 59.529.750.000 đồng.”
2. Điều chỉnh Khoản 5 Điều 1 như sau:
“5. Điều chỉnh điểm e Khoản 2 Điều 1 như sau:
Thời gian thực hiện: Hoàn thành công tác chuyển nhượng vốn đầu tư tại
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang trong tháng
12/2022.”
(Kèm theo phương án chuyển nhượng vốn tại Tờ trình số 469/TTr-XS ngày
27/7/2022 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang).
Điều 2. Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến
thiết An Giang có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này, Quyết
định số 1696/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 và Quyết định số 2355/QĐ-UBND
ngày 08/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Giám đốc Sở Tài
chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Công ty TNHH
MTV Xổ số kiến thiết An Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh (b/c);
- Công ty TNHH MTV XSKT AG;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.
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