
 (V/v: bàn giao tài sản thi hành án  
 tại Cty CP Việt An) 

Kính gửi :  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.  
 - Quý cổ đông. 

 

 Tổ chức niêm yết:  Công ty CP Việt An 
 Mã chứng khoán:  AVF 
 Trụ sở chính: Quốc lộ 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới,  

Thành phố Long Xuyên, An Giang. 
 Căn cứ thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;  
 Nội dung công bố:  

Ngày 06/01/2022 công ty chúng tôi nhận được Quyết định số 03/QĐ-CCTHADS 
ký ngày 04/01/2022 của Chi cục thi hành án thành phố Long Xuyên về việc bàn giao tài 
sản cho người mua được tài sản bán đấu giá và thông báo số 09/QĐ-CCTHA ký ngày 
05/01/2022 của Chi cục thi hành án thành phố Long Xuyên về việc giao tài sản. Căn cứ 
theo Quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 
05/QĐ.CCTHA ngày 13/11/2019 của Chi cục Thi hành án thành phố Long Xuyên đã ban 
hành trước đây cho Ban lãnh đạo công ty tiền nhiệm. 

Ngày 06/01/2022, chi cục thi hành án thành phố Long Xuyên đã tổ chức bàn giao 
tài sản tại công ty CP Việt An theo như nội dung các công văn nói trên (có đính kèm trang 
sau), với sự chứng kiến của các cơ quan hữu quan. Thi hành án đã bàn giao tất cả bất 
động sản còn lại bao gồm: đất, nhà làm việc, nhà xưởng, kho bãi,... và thiết bị, máy móc 
sản xuất của Cty CP Việt An cho Công ty CP Du lịch An Giang hoàn tất trong ngày 
06/01/2022.  

Công ty CP Du Lịch An Giang đồng ý cho Cty CP Việt An mượn văn phòng làm 
việc tạm trong thời gian xử lý các công việc còn tồn tại của Công ty. 

Công ty chúng tôi thông báo sự việc đến Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao 
dịch Chứng khoán Hà Nội và quý cổ đông. Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên 
đây là đúng sự thật và hoàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin 
đã công bố. 

Trân trọng! 
 TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nơi nhận: CÁN BỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN 
- Như trên 
- Lưu.  

CÔNG TY CP VIỆT AN 
 

 
 

Số: 03/2022/CV-VA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

An Giang, ngày 07 tháng 01 năm 2022 







NO'i nh{in: 
- Nhu Di~u 2; . 
- Vien KSND TP. Long Xuyen; 
- UBND phuong My Thoi; 
- K~ toan nghiep v1,1; 
-Luu: VT, HSTHA. 

QUYETDJNH: 

Di~u 1. Cuong ch@ ke bien quyen SU dung d§.t va tai san gin lien voi d§.t cua 
Cong ty C6 phan Vi~t An, dia chi s6 Quoc L9 91, kh6m Thanh An, phuong My Thoi, 
Thanh Ph6 Long Xuyen, 

Tai sari ke bien gom c6: 
Quyen sir dung dfit s6 BE 576716, S6 vao s6 c§.p gifiy CT 04577 do UBND tinh 

An Giang c§.p ngay 29/02/2012 ( nhtmg thay d6i sau khi cap giay clnrng nhan do Van 
phong Dang ky d§.t thong tin Tai nguyen moi tnrong- Sa Tai nguyen va Moi tnrong 
tinh An Giang xac nhan thay d6i ngay 27/3/2012) thua d§.t s6 34, ta ban d6 12, dien 
tich 19 .699 ,8m2 loai d§.t ca sa san xuat, kinh doanh va tai san gin li§n tren d§.t, toa lac 
tai phuong My Thoi, thanh ph6 Long Xuyen. · 

Quyen sir dung dfit s6 AP 148062, s6 vao s6 c§.p gi§.y T.03436hA do UBND tinh 
An Giang c§.p ngay 02/7/2009 thira d§.t s6 81, ta ban d6 s6 12, dien tich 2.151,6m2, 
loai d§.t ca so· san xuat kinh doanh va tai san gan liSn tren d§.t, toa lac tai phuong My 
Thoi, thanh ph6 Long Xuyen, 

H~ thong day chuyen san xuat, nha kho va nha xirong. 
Di~u 2. Nguoi phai thi hanh an, nguoi duoc thi hanh an va nhirng nguoi c6 lien 

quan c6 trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay. 
Di~u 3. Quyet dinh nay c6 hieu lire k~ tu ngay ky./. 

CHAP HANH VIEN CHI eve THI HANH AN DAN sir 
Can cu khoan 5 DiSu 20, khoan 3 DiSu 71, DiSu 111 Luat Thi hanh an dan su 

nam 2014; 
Can cu Ban an, Quyet dinh s6 01/2019/QDST-KDTM ngay 11/02/2019 cua Toa 

an nhan dan Thanh Ph6 Long Xuyen; 
Can cu Quyet dinh thi hanh an s6 155/QD-CCTHA ngay 04/11/2016 cua Chi C\lC 

Thi hanh an dan su thanh ph6 Long Xuyen, 
Xet thay Cong ty C6 . phan Viet An c6 di Su kien thi hanh an nhung khong ur 

nguyen thi hanh an, 

QUYETDJNH 
Cufj'ng ch~ ke bien quyen SU' dung d§t va tai san gin li~n vo'i d§t 

Long Xuyen, ngay 13 thang 11 ndm 2019 

(Ban hanh theo rrss. 0!/2016Tf-BTP 
ngay 01/02/2016 cua Bo Tu phap) 

C()NG HOA XA H()I CHU NGHIA VI~T NAM 
D(>c l~p - Tu do - Hanh phuc 

eve THI H.A.NH AN DAN su 
TiNH AN GIANG 

CHI Cl}C THI HANH AN DAN SV 
THANH PHO LONG XUYEN 

S6: lJ:(~QEJ.CCTHA 


	image_001.pdf (p.1)

		congbothongtin@anvifish.com
	2022-01-21T12:02:30+0700
	Anvifish
	TdMinh
	I attest to the accuracy and integrity of this document




