
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 1786/QĐ-UBND An Giang, ngày 02 tháng 8 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty  

Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác thủy lợi An Giang 

CHỦ TỊCH 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 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

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 159/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính 

phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tạo 

doanh nghiệp. 

Theo đề nghị của Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai 

thác thủy lợi An Giang và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 

1564/SKHĐT-DN ngày 09 tháng 7 năm 2021, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và 

hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác thủy lợi An 

Giang.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 3749/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt 

Điều lệ Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác thủy lợi An Giang. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch, Giám đốc Công ty 

Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác thủy lợi An Giang và Thủ trưởng các 

cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3, 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính;  

- Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi An Giang; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: HC-TC, TH. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Nguyễn Thanh Bình 
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