
NGAN HANG NHA NTJOc VIT NAM CONG HOA xA HQI CIJIU NGIIIA YLT NAM 
CONG TV QUAN L' TAI SAN Dc 1p — Tir do — H3nh phüc 

S J(OO/TB-VAMC Ha NOi,  ngày -13 tháng 11 näm 2020 

THÔNG BAO DAU GLk TAI SAN (LAN 6) 

1. Ngirôi có tài san dâu giá và t chfrc du giá tài san: 

Cong ty TNHH MTV Quàn 1 tài san cüa các TCTD Vit Nam (Cong ty Quàn 1 tài 
sán/VAMC), dja chi: 22 Hang Vôi — Hoàn Kirn — Ha Ni. 

2. Tài san du giá: 

2.1. Ten tài san: Là các tài san bão dam cüa ben thir ba bão dam cho khoãn nçi cUa 
khãch hang Than Hng Thanh Giang, VAMC dà mua n theo giá trj thj trithng tir Ngân 
hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam — chi nhánh L Thu&ng Kit 
(Agribank L Thung Kit) theo Hqp dng mua ban nçi S6 6808/2018/HDMBN/VAMC — 
AGRIBANK.CNLTK ngày 28/12/20 18. 

2.2. Chi tjlt cac tài san: 

a) Tài san 1: Là các quyn sü dirng dt tr6ng cay lâu näm tai  xã Nhan Dirc, huyn 
Nba Be, thành ph6 H6 ChI Minh, CO t6ng din tIch 48.687 m2 theo 15 Giây ch1rng nh.n 
quyn s1r ding dt do UBND huyn Nhà Be cap cho Ong Than Thanh Giàng và Ba Nguyn 
Vit Ha. 

b) Tài san 2: Là các quyn sr diving dt tr6ng lüa ti xã Nhon fXrc, huyn Nhà Be, 
thành ph6 H ChI Minh, Co t6ng din tIch 2.804 m2 theo 10 GiAy chüng nhn quyn si:r 
diing dt do UBND huyn Nhà Be cp cho Ong Than Thanh Giãng và Ba Nguyn Vit Ha. 

(Thông tin tài san ddu giá ductc nêu chi tiê't trong h sci dáu giá) 

2.3. Khách hang vay: Ba Than Hng Thanh Giang; dja chi S6 62 du&ng 33 KP2, 
phu?ing BInh An, qun 2, thành ph6 H Chi Minh. 

2.4. T chzc tin dung cho vay: Ngân hang Nong nghip và phát trin nông thôn Via 
Nam - Chi nhánh L ThiRmg Kit. 

3. Giá khOi dim: 

- Tài san 1: 256.901.791.000 d6ng (Hai tram nám mwo'i sáu t3, chin tram linh mt 
triu, bdy tram chin mt nghIn d3ng) — Giá khâi dim khOng áp di.ing thus Giá tn. gia thng. 

- Tài san 2: 12.379.244.000 dng (Mw&i hai t)), ha tram bdy mwcri chin triçu, hai tram 
bn mwcii bô'n nghIn dng) — Giá khâi dim khOrig áp diing thu Giá trj gia tang. 

4. Thôi gian, dla  dim ban h6 scr, tip nhn h scr dáng k3 tham gia du giá: 

- Th?i gian ban, tip nhn h6 so: Tr ngày 16/11/2020 dn ht ngày 02/12/2020. Mi 
cá nhân, t6 chi'rc chi dixçic mua 01 (ma) b h so dang k tham gia du giá. 

- Dja dim ben h so: Trii s& cüa VAMC, dja chi s6 22 Hang Vôi, qun Hoàn Kim, 
Ha Nôi va tru sâ cüa VAMC chi nhánh H ChI Minh, dja chi t&ng 6, tôa nhà SaiGon Plaza, 
24 Lê Thánh Ton, phi.thng Bn Nghe, Qun 1, TP HCM. 

- Dja dim tip nhQn h6 so: Ti tri st VAMC. 
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- Tin mua h s: 5 00.000 dng/b (Bang chi: Nám tram nghIn dang. 

5. Thin gian, da dim xem tài san du giá, giy t& lien quan cüa tài san: 

- Thyi gian däng k xem tài san: Tü ngày 16/11/2020 dn ht ngày 30/11/2020. 

- Ti chirc xem tài san: Tr ngày 30/11/2020 dn ngày 0 1/12/2020 ti dja di&m cüa các 
tài san nêu tai mic 2. 

Li.ru : VAMC chi td cháv di xem tài san do'i vái các khách hang dâ mua h scr ddu giá 
và n5p Giy dàng kj xem tài san th2ng th&i gian quy dinh. 

6. Tin dat trithc: 

- Tài san 1: 30.000.000.000 ding (Bang cht: Ba mwo'i t dng. 

- Tài san 2: 1.500.000.000 ding (Bang chü: Mt , nám tram triu dáng). 

- ThM gian np tin dt tri.rOe: Tir ngày 02/12/2020 dn 16h00 ngày 04/12/2020. 

7. Hlnh thfrc, phtro'ng thüc du giá: 

- Hinh thrc Mu giá: Du giá bang bô phiu trre tiêp t?i  cuc dâu giá. S yang trã giá: 
Nhiêu vông. 

- Phucing thi'rc Mu giá: Du giá theo phucmg thi'rc trã giá len. 

8. Thôi gian, dja dim t chfrc Mu giá: 14h00 ngày 07/12/2020 ti tn1 sâ VAMC 
hoc trii sâ VAMC chi rthánh H ChI Minh (Tru-&ng hcrp Co sy' thay di ye' th&i gian, dja 
die2m to2  chc dá'u giá COng ty Quán l tài san sé' thông báo sau). 

T chirc, cá nhân có thu cu tham gia Mu giá, lien h VAMC (ngay lam vic) d 
duçic hi.ràng dn chi tit. 

Thông tin lien h: 

- Ong Nguyn Math Ha. 

- Din thoai: 09 17.393.686 

- Email: nguyen.manhhasbvamc.vn. 

Trân tr9ng thông bão! 

Nol nhân: 
- HDTV . (d b/c); 
- Ban diu hành J 
- Ben bâo dam: Ong Than Thanh Giãng và Ba 

Nguyn Vit Ha (d bi&); 
- Agribank CN L Thithng Kit (d p/h); 
- Ban biên $p website VAMC (d däng tin); 
- Liru : HCNS, Ban DG. 
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