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So: \ f  /NQ-LTMN-HDQT TP. Ho ChiMinh, ngày Ot thàng 6 nàm 2022

NGHIQUYÉT
V/v dièu chinh già khòi diém de thirc hien vile chuyén nhirong co phàn cua Tóng còng ty 

tai Cong ty co phàn Xuàt nhàp khau Nóng sàn thuc phàm An Giang (AFIEX)
HQI DÒNG QUÀN TRI

TÓNG CÒNG TY Ll/ONG THlfC MIÈN NAM - CÒNG TY CÓ PHÀN
Càn cù Luàt Doanh nghiép ngày 17 thàng 06 nàm 2020;

y  9  9 ^Càn cù Dièu lè Tó chùc và hoat dóng cua Tóng còng ty Luemg thuc mièn 
Nam - Còng ty co phàn (sau day viét tàt là Tóng cóng ty);

Càn cù Nghi dinh so 91/2015/ND-CP ngày 13/10/2015, Nghi dinh sé  
32/2018/ND-CP ngày 08/3/2018, Nghi dinh sé 140/2020/ND-CP ngày 
30/11/2020 cita Chinh phù vé dàu tu vón nhà nude vào doanh nghiép và quàn ly, 
sù dung vón, tài sàn tai doanh nghiép;

Càn cùNghì dinh só 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 cua Chinh phù quy 
dinh chi tièt thi hành mot só diéu cua Luàt Chùng khoàn;

Càn cù Quyèt dinh só 2133/QD-TTg ngày 29/12/2017 cua Thù tuemg Chinh 
phù phé duyét Phuemg àn có phàn hóa Cóng ty me - Tóng cóng ty Luemg thuc 
mién Nam;

Càn cùcàc vàn bàn sé 226/UBQLV-NN ngày 02/3/2021 và sé 200/UBQLV- 
NN ngày 25/02/2022 cùa Uy ban Quàn ly vón nhà nuóc tai doanh nghiép vé viéc 
chuyén nhuang có phàn tai AFIEX;

Càn cù Nghi quyèt só 03/NQ-LTMN-HDQT ngày 26/01/2022 cùa Hói dóng 
quan tri Tóng cóng ty vé viéc thóng qua Phuemg àn chuyén nhuomg vón cùa Tóng

9 y  r  9 9cóng ty tai Cóng ty có phàn Xuàt nhàp khau Nóng sàn thuc phàm An Giang (AFIEX); 
Càn cù Tòtrình só 1272/TTr-LTMN-DMngày 01/6/2022 cùa Tónggiàm dóc

9  y  y  9 9  9Tóng cóng ty vé viéc diéu chinh già bàn khòi diém dé thuc hién viéc chuyén
9  y  9nhuomg có phàn cùa Tóng cóng ty tai AFIEX;

Càn cù Bién bàn hop Hói dóng quàn tri só 17/BB-LTMN-HDQT ngày 01 
thàng 6 nàm 2022.

QUYÉT NGHI:
À  '  9 9 • £,Dieu 1. Thòng qua dièu chinh già khòi diém dè thuc hien viéc chuyén

9 \  9 9 y  f  9 ^nhuang có phàn cùa Tóng cóng ty tai Còng ty có phàn Xuàt nhàp khàu Nóng san 
thuc phàm An Giang là 19.700 dong/có phàn (thay thè già khòi diém là 19.300



2
dòng/cò phàn tai Dièu 1 cùa Nghi quyét so 03/NQ-LTMN-HBQT ngày 
26/01/2022 cùa Hòi dòng quàn tri Tòng cóng ty).

Dièu 2. Giao Tóng giàm dóc Tòng còng ty trién khai thuc hièn vièc dièu
9 > 7 r  9 9chinh già khòi diém nèu tai Dièu 1 dè tièp tue thuc hièn vièc chuyèn nhuong co

> 9  9 ^ 9phàn cùa Tòng cóng ty theo Phuong àn chuyèn nhuong vòn cùa Tòng còng ty tai
9 x r  9 9 rCòng ty co phàn Xuàt nhàp khàu Nòng sàn thuc phàm An Giang tai Nghi quyèt 

so 03/NQ-LTMN-HDQT ngày 26/01/2022 cùa Hòi dòng quàn tri Tòng còng ty.
»  f  9Dieu 3. Nghi quyèt này có hiéu lue kè tir ngày ky.

Càc Thành vièn Hòi dòng quàn tri, Tòng giàm dòc, càc Phó Tòng giàm dòc, 
Ké toàn truòng, Chành Vàn phòng, Truóng ban/Phó Truòng ban phu tràch càc 
Ban nghièp vu Tòng cóng ty, Nguòi dai dièn Tòng còng ty tai Cóng ty co phàn

r  9 9Xuàt nhàp khàu Nòng sàn thuc phàm An Giang và càc bò phàn có lièn quan cùa 
Tong còng ty chiù tràch nhièm thi hành Nghi quyèt nky.L j/i^
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