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An Giang, ngày 25 tháng 05 năm 2015 
 

 

  

 

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
        (V/v tiếp nhận vùng nuôi thuỷ sản của Công ty TNHH Thức ăn thuỷ sản Miền Tây) 

Căn cứ: 

− Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005; 

− Điều lệ Hoạt động và Tổ chức của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang; 

− Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ  64 của Công ty Agifish ngày 25/05/2015.  

− Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

 

    HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG 

   QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1: Chấp thuận cho Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (AGIFISH) nhận chuyển 
nhượng tài sản gắn liền với đất thuê của vùng nuôi thuỷ sản thuộc Công ty TNHH Thức ăn thuỷ sản Miền 
Tây tại xã An Nhơn, huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp. Cụ thể như sau : 

 
Tổng diện tích:     64.173,7 m2; 

Bao gồm 3 ao thuộc thửa đất số 1309,   tờ bản đồ số 01 :  64.173,7 m2 
 
Điều 2: Công ty Agifish được tiếp tục thuê đất, thời hạn thuê đất là thời hạn còn lại hợp đồng thuê đất 
của Công ty TNHH Thức ăn thuỷ sản Miền Tây, theo công văn số 787/UBND-KTN ngày 25/12/2014 của 
Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp về việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê đối với Công ty 
TNHH Thức ăn thuỷ sản Miền Tây 
 
Điều 3:  Giao quyền cho Ban Tổng giám đốc Công ty Agifish liên hệ và đàm phán với Công ty TNHH 
Thức ăn thuỷ sản Miền Tây về giá chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê cùng xác lập các bước 
thủ tục tiếp theo với Sở tài nguyên và môi trường Tỉnh Đồng Tháp để thuê đất theo đúng quy định của 
pháp luật.  

 

Điều 4:  Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các tổ chức 

và cá nhân trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

        

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

       CHỦ TỊCH 

 

 
                                       

         NGÔ PHƯỚC HẬU 


