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An Giang, ngày  21 tháng 12  năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính 
phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo 
hoạt động đầu tư tại Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh ban Ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết hồ sơ, 
thủ tục đầu tư theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh An Giang quyết định chủ trương đầu tư dự án “Cơ sở gia 
công chế biến thủy sản Bình Đức”;  

Căn cứ Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2017 và 
Quyết định điều chỉnh số 1712/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh An Giang quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Cơ 
sở gia công chế biến thủy sản Bình Đức”; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định điều chỉnh của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 
1004/BC-SKHĐT ngày 18 tháng 12 năm 2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh tên dự án đầu tư tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 
444/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau: 

a) Tên dự án đầu tư đã cấp: Cơ sở gia công chế biến thủy sản Bình Đức. 
b) Tên dự án đầu tư điều chỉnh: Nhà máy chế biến thủy sản Phúc Tâm Lợi. 
Điều 2. Những vấn đề khác không nêu tại quyết định điều chỉnh chủ 

trương này được thực hiện theo được thực hiện theo Quyết định chủ trương đầu 
tư số 444/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2017; Quyết định điều chỉnh số 



1312/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2017 và Quyết định điều chỉnh số 
1712/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 3. Quyết định này được lập thành 03 (bằng chữ: ba) bản chính; Công 
ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Phúc Tâm Lợi được cấp 01 bản, 01 bản gửi Sở 
Kế hoạch và Đầu tư và 01 bản được lưu tại Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang./. 
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