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NGHỊ QUYẾT   

CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ CTCP ðÁ NÚI NHỎ 
Kỳ họp bất thường thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng ñất  

 
Căn cứ Nghị Quyết số 16/01/NQ-HðQT ngày 24/04/2010 về việc ñánh giá tình 

hình thực hiện Nghị Quyết số 15 ngày 12/01/2010 và một số phương hướng hoạt ñộng 
trọng tâm quý 2/2010. 

 
Hôm nay, ngày 20 tháng 09 năm 2010 tại văn phòng Công ty Cổ phần ðá Núi 

Nhỏ, Hội ñồng quản trị gồm 05 thành viên do Chủ tịch HðQT chủ trì tiến hành phiên 
họp bất thường ñể xem xét thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng ñất. 
Qua xem xét ñề nghị của Giám ðốc Công ty và tình hình giá cả thực tế trên thị trường; 

 

HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ CTCP ðÁ NÚI NHỎ 
QUYẾT NGHỊ 

 

ðiều 1: Hội ñồng quản trị thống nhất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng ñất của các 
hộ dân có tên sau ñây ñể ñầu tư mở rộng sản xuất: 

1-Trịnh Thị Ngà – Diện tích chuyển nhượng = 4.357m2 
2-Trương Hữu Quyến – Diện tích chuyển nhượng = 2.715m2 
3-Vũ Quang Hưng – Diện tích chuyển nhượng = 2.561m2  

   
ðiều 2: ðơn giá nhận chuyển nhượng là 700.000ñ/m2. 
 

ðiều 3: Hội ñồng quản trị thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Niên – Chỉ huy 
nổ mìn trực tiếp liên hệ với các hộ dân trên và các cơ quan ban ngành có liên quan ñể 
hoàn tất các thủ tục về việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng ñất. 
 

ðiều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HðQT, Ban Giám 
ðốc, Ban kiểm soát và ông Nguyễn Văn Niên có trách nhiệm căn cứ Nghị Quyết triển 
khai thực hiện. 
 
                                                                                TM. HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
 
 
Nơi nhận:  (ðã ký) 
  - Như ñiều 4;  
  - Lưu.  
 MAI VĂN CHÁNH 


