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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt vốn điều lệ sau cổ phần hóa  

 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây lắp An Giang 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh 

doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của 

Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của 

Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công 

ty cổ phần; 

Căn cứ Thông tư số 41/2018/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Bộ 

Tài chính về việc hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi 

thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần; 

Căn cứ Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang sửa đổi, bổ sung Quyết định số 936/QĐ-

UBND ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc 

lộ trình sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tỉnh An Giang giai đoạn 

2017 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 3295/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần 

hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây lắp An Giang; 

 Căn cứ Quyết định số 3251/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh 

05 năm sau cổ phần hóa của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây 

lắp An Giang giai đoạn 2020-2024; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 534/TTr-STC 

ngày 07 tháng 5 năm 2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Vốn điều lệ sau cổ phần hóa của Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Xây lắp An Giang là 287.227.890.000 đồng (Hai trăm tám mươi 

bảy tỷ, hai trăm hai mươi bảy triệu, tám trăm chín mươi ngàn đồng). 

Điều 2. Căn cứ vốn điều lệ được xác định tại Điều 1, Ban Chỉ đạo cổ phần 

hóa của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây lắp An Giang thực 

hiện các bước tiếp theo của quy trình chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công 

ty cổ phần. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, 

Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Cục Thuế 

tỉnh; Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây lắp An Giang 

và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch & các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, KH&ĐT, LĐTB&XH, NV; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang; 

- Cổng TTĐT tỉnh;                                                                           

- VPUBND tỉnh: CVP & P. KTTH; 

- Lưu: HCTC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Lê Văn Nưng 
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