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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH AN GIANG 

 
Số:  47/QĐ-UBND 

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

 
          An Giang, ngày 09 tháng 01 năm 2019 

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 chủ trương đầu tư số 3735/QĐ-UBND ngày 
30/12/2016, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 849/QĐ-UBND ngày 
18/4/2018 và 3036/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư của 
Sở Kế hoạch và Đầu tư số 01/BC-SKHĐT ngày 02 tháng 01 năm 2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư số 3735/QĐ-UBND 
ngày 30/12/2016, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 849/QĐ-UBND 
ngày 18/4/2018 và 3036/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
An Giang với nội dung như sau: 

1. Thông tin nhà đầu tư 
a) Thông tin nhà đầu tư đã cấp: 
Tên nhà đầu tư: công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Khiêm Thanh. 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600588755 Phòng Đăng ký 

kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp lần đầu 21/6/2001, thay 
đổi lần thứ 8, ngày 27 tháng 7 năm 2018. 

Địa chỉ trụ sở: tỉnh lộ 954, ấp Long Hòa 2, xã Long Hòa, huyện Phú Tân, 
tỉnh An Giang, Việt Nam. 

Điện thoại: 0296.3820666,  
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Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng 
ký đầu tư: 

Họ và tên: LÝ THANH,  Giới tính: nữ. 
Chức danh: Giám đốc, Sinh ngày: 04/12/1959, Quốc tịch: Việt Nam. 
Chứng minh nhân dân số: 020715374. 
Ngày cấp: 1010/2010, Nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh. 
Địa chỉ thường trú và chỗ ở hiện tại: số 20G, Khu phố 3, đường Tạ Mỹ 

Duật Khu phố 3, phường An Lạc A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam. 

b) Thông tin nhà đầu tư điều chỉnh: 
Tên nhà đầu tư: Công ty cổ phần tập đoàn Nam An. 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1602084376 Phòng Đăng ký 

kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 
30/10/2018. 

Địa chỉ trụ sở: tỉnh lộ 954, ấp Long Hòa 2, xã Long Hòa, huyện Phú Tân, 
tỉnh An Giang, Việt Nam. 

Điện thoại: 0296.3820666, Fax: /, Email: /, Website: /, 
Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng 

ký đầu tư, gồm: 
Họ và tên: LIÊM CHÁNH THÁI,  Giới tính: Nam 
Chức danh: Tổng Giám đốc, sinh ngày: 17/8/1983,  Quốc tịch: Việt Nam. 
Chứng minh nhân dân số: 023767703. 
Ngày cấp: 20/6/2007, Nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh. 
Địa chỉ thường trú và chỗ ở hiện tại: số 20G, Khu phố 3, đường Tạ Mỹ 

Duật Khu phố 3, phường An Lạc A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam. 

 2. Tên dự án đầu tư 
a) Tên dự án đầu tư đã cấp: nhà máy chế biến - lau bóng gạo xuất khẩu 

Khiêm Thanh 
b) Tên dự án đầu tư điều chỉnh: nhà máy chế biến lúa, gạo và kho bảo 

quản nông sản. 
3. Tổng vốn đầu tư 
a) Tổng vốn đầu tư đã cấp: 
Tổng vốn đầu tư: 42.867.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ, tám 

trăm sáu mươi bảy triệu đồng) tương đương 1.832.314 USD (Bằng chữ: Một 
triệu, tám trăm ba mươi hai ngàn, ba trăm mười bốn đô la Mỹ). 
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Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án là: 22.867.000.000 đồng (bằng chữ: 
Hai mươi hai tỷ, tám trăm sáu mươi bảy triệu đồng) tương đương 977.431 USD 
(Bằng chữ: chín trăm bảy mươi bảy ngàn, bốn trăm ba mươi mốt đô la Mỹ), 
bằng tiền mặt, chiếm tỷ lệ 53,31%/tổng vốn đầu tư, Công ty đã góp đủ. 

* Tỷ giá quy đổi 1USD ≈ 23.395 VNĐ (Nguồn tham khảo: Ngân hàng 
ngoại thương Việt Nam ngày 23/11/2018) 

b) Tổng vốn đầu tư điều chỉnh: 
Tổng vốn đầu tư: 24.632.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ, sáu 

trăm ba mươi hai triệu đồng) tương đương 1.060.125 USD (Bằng chữ: Một 
triệu, không trăm sáu ngàn, một trăm hai mươi lăm đô la Mỹ). 

Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án là: 12.316.000.000 đồng (bằng chữ: 
Mười hai tỷ, ba trăm mười sáu triệu đồng) tương đương 530.062 USD (Bằng 
chữ: năm trăm bay mươi ngàn, không trăm sáu mươi hai đô la Mỹ), bằng tiền 
mặt, chiếm tỷ lệ 50%/tổng vốn đầu tư, góp từ tháng 12/2018. 

Tỷ giá quy đổi 1USD ≈ 23.235 VNĐ (Nguồn tham khảo: Ngân hàng ngoại 
thương Việt Nam ngày 28/12/2018).  

Điều 2. Nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp 
luật và rà soát các công suất, công nghệ hoạt động của dự án so với Đề án bảo vệ 
môi trường được duyệt để lập thủ tục môi trường theo quy định. 

Điều 3. Những nội dung khác không nêu tại Quyết định điều chỉnh chủ 
trương đầu tư này được thực hiện theo Quyết định chủ trương đầu tư số 
3735/QĐ-UBND ngày 30/12/2016, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 
849/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 và 3036/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh An Giang. 

Điều 4. Quyết định này được lập thành 03 (ba) bản chính. Công ty Cổ 
phần Tập đoàn Nam An 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)  
 
 

Lê Văn Nưng 
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