
1 NGAN HANG NBA NTfOC VIT NAM CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

CONG TY QUA]4 L' TA! SAN Dc 1p — Ti! do — Hnh phüc 

SA6 9fIB - VAMC Ha Nôi, ngày,2S thang 11 nàm 2019 

THÔNG BAO BAU GL& TA! SAN 

1. Ngiroi có tài san du giá và t chfrc du giá tài san: 

- COng ty TNHH MTV Quãn 1 tài san cüa các TCTD Vit Nam (VAMC). 

- Dja chi: 22 HAng Vôi — Hoàn Kim — Ha Ni. 

2. Tài san du giá: 

Là khoAn n xu c'a khách hAng Li.ru Th Li và Cong ty TNHTI Du ljch Nam 
Biên Dông dã duqe Cong ty QuAn 1 tài sAn mua ng theo gia frj thj tnxcng cüa NgAn 
hAng TMCP Sài Gôn Thixang Tin theo Hqp dông mua bAn ng so 
6725/2018/HDMBN/VAMC-SACOMBANK ngày 27/12/20 18, cii the nhtr sau: 

+ Khách hAng vay nçi: 

- Li.ru Thj Lqi; dia chi: Binh Danh B, An Thinh 2, Cu Lao Dung, Soc Trang. 

- Cong ty TNHIH Du ljch Nam BinDOng; dja chi: 155 Thiy VAn, phuing 2, 
TP Vung Tàu, Ba Ra — Vflng Tàu; giAy chung nhQn dang k kinh doanh so: 
3500561425 do S Kê hoach và DAu tu tinh Ba Rja — Vüng Tàu cap Ian dAn ngày 
26/12/2002, däng k thay dM lAn 9 ngày 12/02/20 18. 

+ TES chCrc tin dyng cho vay: Ngân hAng TMCP Sài GOn Thiwng TIn 
(Sacombank). 

3. Giá khôi dim: 599.982.000.000 dng (Bang chü: Nàm tram chin mito'i chin 

t)', chin tram tam mwxi hai triêu do'ng chàn) — Giá khi dim không áp diving thu Giá 

frj gia tang. 

4. Thô'i gian, da dim bAn h so', tip nhn h so däng k tham gia du giá: 

- Tr ngày niêm yt, thông báo dAn giá tài sAn dn ngày 19/12/2019 t.i trii so 

VAMC. 

- Tin mua h so: 500.000 dng/b (Näm tram nghln thng). 

- Mi ca thAn, th chirc chi duçic mua 01 (met) b) h so dang k tham gia thu 
gIn. 

5. Thô'i gian th chfrc xem h so' khoãn no': 

- Th?yi gian tham khâo, xem h so khoAn ng: Tr ngày 16/12/2019 dn ngày 

18/12/2019 tai tri sO VAMC. 

6. Tin dt trtro'c: 

- S6 tin dt tri.rOc: 60.000.000.000 dng (Bang chi?: Sáu mitcri t)) dng cMn). 

- Thi hn np tin d.t trjiOc: Tr ngAy 18/12/2019 cho dn truOc 16h00 ngày 

20/12/2019. 
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7. Thôi gian, dla  dim t chüc du giá: Vào hi 14h00 ngày 23/12/2019 ti trii 
sâ VAMC. 

* Tiy vào sc luvng ngtthi tham gia dá'u giá, VAMC sê thay di th&i gian và dja 
dilm du giá, phü hcrp vài thitc t Trzthng hçrp có thay dái, VAMC sê thông báo (qua 
din thoçi, email, van ban...) cho cá nhán, to1  chic có df diu kiên tham gia dáu giá. 

T chrc, Ca nhân có nhu cu tham gia d.0 giá, lien h VAMC (ngay lam vic) d 

duçic hixàng dn chi ti&. 

Thông tin lien h dAu mi: 

- Ba Mai Thj Cãnh (can b Ban Du gin tài san). 
- Dinthoi: 0912.833638. 
- Email: mai.canh@sbvamc.vn  

Trân trong thông báo! 

Noi nhn: 
- HDTV (dl b/c); 
- Ban Diu hânh (dl but); 
- Ban DT&MBNYF (de1  tfl); 
- Ban biên t.p website VAMC (dl dang tin); 
- Luu:HCNS,BanDG.  
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