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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH AN GIANG 

 
Số: 3363/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
            An Giang, ngày  28  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 3188/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2016 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quyết định chủ trương đầu tư dự án “Trại heo 
giống công nghệ cao Việt Thắng An Giang 2; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư của 
Sở Kế hoạch và Đầu tư số 1014/BC-SKHĐT ngày 25 tháng 12 năm 2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh Quyết định số 3188/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 
2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang với các nội dung như sau: 

1. Thông tin nhà đầu tư 

a) Thông tin nhà đầu tư đã cấp: 

Tên nhà đầu tư: Công ty TNHH giống – chăn nuôi Việt Thắng An Giang. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1601984889 do Phòng Đăng 
ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp ngày 08/10/2015. 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1234, Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức, thành 
phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. 
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Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng 
ký đầu tư, gồm: Ông Võ Thanh Hùng, Sinh năm: 02/9/1966, Quốc tịch: Việt 
Nam; Chứng minh nhân dân số: 310623446, Ngày cấp: 19/11/2010, Nơi cấp: 
Công An tỉnh Tiền Giang. 

Địa chỉ thường trú và chỗ ở hiện nay: ấp An Lạc A, xã Lương Hòa Lạc, 
huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. 

Điện thoại: 0919.306.222 

Chức vụ: Giám đốc 

b) Thông tin Nhà đầu tư đã điều chỉnh  

Tên nhà đầu tư: Công ty TNHH giống – chăn nuôi Việt Thắng An Giang. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1601984889 do Phòng Đăng 
ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp ngày 08/10/2015, 
thay đổi lần thứ 7 ngày 07/02/2018. 

Địa chỉ trụ sở chính: ấp Giồng Cát, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh 
An Giang. 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng 
ký đầu tư: Ông Võ Minh Phương, Sinh ngày: 22/5/1958, Quốc tịch: Việt Nam; 
Chứng minh nhân dân số: 020077902, Ngày cấp: 25/9/2010, Nơi cấp: Công An 
thành phố Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ thường trú và chỗ ở hiện tại: số 158/2/2 Bà Hạt, phường 09, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh.  

Điện thoại: 0938 569 113. 

Chức vụ: Giám đốc. 

2. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư 

a) Tiến độ thực hiện dự án đầu tư đã cấp: 

- Tiến độ xây dựng cơ bản: Tháng 01/2017 đến tháng 07/2017. 

- Tiến độ đưa công trình vào hoạt động: Tháng 08/2017. 

- Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án: 

+ Chuẩn bị đầu tư: từ tháng 10/2016 đến tháng 12/2016. 

+ Khởi công các hạng mục công trình: từ tháng 01/2017 đến tháng 07/2017 

b) Tiến độ thực hiện dự án đầu tư điều chỉnh: 

- Tiến độ xây dựng cơ bản: Tháng 01/2017 đến tháng 6/2019. 
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- Tiến độ đưa công trình vào hoạt động: Tháng 6/2019. 

- Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án: 

+ Chuẩn bị đầu tư: từ tháng 10/2016 đến tháng 12/2016. 

+ Khởi công các hạng mục công trình: từ tháng 01/2017 đến tháng 6/2019. 

Điều 2. Những nội dung không nêu tại Quyết định điều chỉnh chủ trương 
đầu tư này được thực hiện theo Quyết định số 3188/QĐ-UBND ngày 04 tháng 
11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 

Điều 3. Quyết định này được lập thành 03 (ba) bản chính. Công ty TNHH 
Giống – Chăn nuôi Việt Thắng An Giang 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./. 

 
 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

(Đã ký)  
 
 

Trần Anh Thư 
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