
NGAN HANG NTLk NLTOC V[T NAM CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
CONG TY QUAN L' TAI SAN Dc 1p — T do — Hnh phiic 

S A5/TB-VAMC Ha Ni, ngàyA3hang  02 näm 2020 

THÔNG BAO DAU GL& TA! SAN 

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

COng ty TNHH MTV Quân 1 tài san cüa cãc TCTD Vit Nam (Cong ty Quàn 1 tài 
sánJVAMC), dia chi: 22 Hang Vôi — Hoàn Kim — Ha Ni. 

2. Tài san du giá: 

2.1. Ten tàj san: Là các tài san bào dam cüa ben tht'r ha bào dam cho khoàn ng cüa 
khách hang Than Hng Thanh Giang, VAMC d mua nç' theo giá trj th tnthng tir Ngân 
hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam — chi nhánh L Thu?mg Kit 
(Agribank L Thu&ng Kit) theo HçTp dng mua ban nçi s 6808/20 1 8/HDMBN/VAMC — 

AGRIBANK.CNLTK ngày 28/12/20 18. 

2.2. Chi tiê't các tài san: 

a) Tài san 1: Là các quyn si.'r ding dt trng cay lâu närn ti x Nhcm Dirc, huyn 
Nhà Be, thành ph H ChI Minh, có thng din tIch 48.6 87 m2 theo 15 Giy chirng nhn 
quyn sü di1ng dt do UBND huyn Nhà Be cAp cho Ong Than Thanh Giàng và Ba Nguyn 
Via Ha. 

b) Tài san 2: Là cac quyn sir ding dAt trng lüa tti xã Nhan Due, huyn NM Be, 
thàrih ph H ChI Minh, Co tng din tIch 2.804 m2 theo 10 GiAy chung nhn quyn sir 
dçing dAt do IJBND huyn NM Be cAp cho Ong Than Thanh Giãng và Ba Nguyn Via Ha. 

(Thong tin tài san dO'u giá du'çrc nêu chi ti& trong h so' dá'u giá) 

2.3. KMch hang vay: Ba Than Hng Thanh Giang; dia chi s 62 &thng 33 KP2, 
phithng BInh An, qun 2, thành ph H ChI Mirth. 

2.4. T chi'c tin dyng cho vay: Ngân hang Nong nghip và phát trin nông thôn Via 
Nam - Chi rihánh L Thithng Kit. 

3. Giá khôi dim: 

- Tài san 1: 299.637.605.000 dng (Btng chii'.' Hai tram chin mwai chin ta), sáu tram 

ba muv'i bay triçu, sáu tram linh nám nghIn dO'ng) — Giá kh&i dMm không áp diing thu Giá 
trj gia tang. 

- Tài san 2: 14.438.541.000 dng (Bang chTh Mithi bn tj), bdn tram ba mwoi tam 

triçu, näm tram bn mu'o'i mdt nghln dng) — Giá khôi dim không ap ding thu Giá trj gia 
thng. 

4. Thô'i gian, cta dim bàn h so', tip nhn hI so' dáng k tham gia dan giá: 

- Thyi gian ban, tip nhn h s: Tx ngày thông báo dAu giá dn ht ngày 12/03/2020. 
Mi cá nhân, t chre chi duçic mua 01 (met)  b h sa dang k tham gia dAu giá. 
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- Dia dim ban h so: Tm sâ cüa VAMC, da chi s 22 Hang Vôi, qu.n Hoàri Kiêm, 

Ha Nôi và tru sy cüa VAMC chi nl-iánh H ChI Minh, dja chi tng 6, tàa nhà SaiGon Plaza, 

24 Lê Thánh Ton, phumg Bn Nghé, Qun 1, TP 11CM. 

- Da dim tip nhan h so: Ti trçi sâ VAMC. 

5. Thôi gian, dja dim xem xét hin trng tài san dan giá: 

- Dang k di xem tài san: Tr khi thông báo du giá dn h& ngáy 09/03/2020. 

- T chi1rc di xem tài san: Tr ngày 09/03/2020 dn ht ngãy 11/03/2020 tti da dim 

cUa cãc tài san nêu tai  mitc 2. 

Luu : VAMC chi td chjc di xem hiçn trgng tài san dô'i vó'i các khách hang dã mua h 

scr dá'u giá và n5p do'n däng kj xem xét hin trcing tài san ding th&i gian quy di nh. 

6. Tin dt tru*c: 

- Tài san 1: 30.000.000.000 dng (Bang chTh Ba mwcri t dng). 

- Tài san 2: 1.500.000.000 dng (Bcng chü': M5t t), nàm tram triu dng. 

- Th?yi gian np tin dt trLrâc: Tr ngày 11/03/2020 dn 17h00 ngày 13/03/2020. 

7. Thôi gian, dja dim t chfrc du giá: 14h00 ngày 16/03/2020 ti trii sO VAMC 

hoc trii sO VAMC chi nhánh H Chi Minh (Trithng hcrp có s  thay di ye' th&i gian, dia 

diê'm t chj'c dd"u giá Cong ty Quán l tài san sê thông báo sau). 

T chirc, cá nhân có nhu cu tham gia du giá, lien h VAMC (ngay lam vic) d 

d.rçc hixóng d.n chi tit. 

Thông tin lien h: 

- Ong Nguyn Manh  Ha. 

- Diên thoai: 0917.393.686 

- Email: nguyen.manhhasbvamc .vn. 

Trân trçng thông báo! 

No'i nhân: 
-  FIBTY (d b/c); 
- Ban diu hành (d biet); 
-BanD&uti.r&MBNfl (dt/h); 
- Chi nhánh 11CM J 
- Agribank CN L Thir&ng Kit (dp/); 
- Ban bién tp website VAMC (d dáng tin); 
-Luu:HCNS,BanDG. 
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