
NGAN HANG A NUOC VIET NAM CQNG HOA xA UQi CHU NGHIA VIIT NAM 
CONG TY QUAN L TAI SAN Bc 1p — Tr do — Hnh phüc 

S6: Ige /VAMC-Ban3 
V/v. cung c4p dich vi t/iôm djnh gid Ha Nói, ngày,/6thángB näm 2021 

KInh gui: Các Doanh nghip thm djnh giá 

Cong ty Quãn l tài san (VAMC) xin gi:ri tâi các Qu doanh nghip 1i 
chào trân tr9ng và hçrp tác. 

VAMC dang tim kim dan vt có kinh nghim và näng 1irc d thm djnh giá 
tr cac khoân nçi bao gm tài sari bào dam nhm miic dIch lam ca s& cho vic xác 
dnh giá mua, ban khoàn ng/ tài san bào dam (thông tin chi tit các khoãn ng/tài 
san theo phi.,i 1iic dInh kern) theo quy dlnh  cüa pháp 1u.t hin hanh. 

D ngh Qu doanh nghiêp cung cp báo giá cho djch vi thm djnh giá di 
vói các khoãn ng/tài san bão dam nêu trên. Doanh nghip dugc ch9n là doanh 
nghip dáp 'Lrng diiçcc yeu cu v kirih nghim, näng 1irc, tin d và Co chi phi 
thâp nhât. 

Bàn báo giá và hi sa näng 1irc d nghi qu doanh nghip np trirc tip hoc 
chuyn qua bru din dn Ban Du tu và Mua ban nçi thj truOng, Cong ty quan l' 
tài san, Tng 3, Nhà G, s 49 L Thai To, Hoàn Kiêm, Ha Ni. Din thoi: 
0243.9352877. 

Hn cu& nhn báo giá và hc sa näng lirc dnJRngày 2.(./.03./2021. 
Trân tr9ng./. 

Noi nhân: 

- Nhir trên; 
- TG[) (d b/c); 
- Ban biên tap Website; 
- Luu:HCNS,Ban3. 
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KHOAN Nq/TSBD CAN DINH  GL& 

báo s i!../\TAMCBan3 ngày Jb'..I.312021) 

I. Thông' bàn 

Tng du nq tIrth dn ngày 28/2/202 1, trong do: 

- Dir nq gc: 14.800.000.000 dông; 

- Li phi: 39.892.385.833 dng. 

II. Thông tin tài san bão dam 

TT Tài san bão dam Dc diem tài sán/Tinh pháp 1 

Hçp dng th chip 
tài 
T70020.THD/HDT 
C ngày 27/12/2007. 
Bào dam nghia vi 
cho hçip dOng tin 
d%ing SO 

T70020.THD/FIDT 
D ngày 
26/12/2007. 

Quyn sr ding dt và tài san gân lin vOi dt ti 373 
Nguyn Cong Tr(r, Phi.r0ng Câu Ong Unh, Qun I, 
TP.HCM. 
Giy chirng nhn quyn s0 hth.i nhà 0 và quyên sr 
dmg dt a so 5625/2007/UB-GCN. 
Loi dt: d.t 0, thra dt s 08, t0 ban d s 18, din 
tIch dt 63,4m2, din tIch sir ding riêng là 63,4 m. 
Nhà 0: din tIch sü ding 200m2, kt câu tuing gch, 
san BTCT, san giã BT, mái ngOi + ton 
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Hçp dng th chAp 
so 
T80030.THD/HDT 
C ngày 03/02/2008. 
Bão dam nghia vi 
cho hçip dong tin 
ding so 
T80030.THD/HDT 
D ngày 
14/01/2008. 

Quyn sir dung dat và tài san gn 1in vâi dAt ti 
369 Nguyn Cong Tr, Phng Ong Cao Länh, Qun 
1, TP.I-ICM. 
Diên tich san: 83,5 n'i2 
S tAng: 1+lüng/2+hrng 
GiAy chi'rng nhn quyn sâ hUu nha a và quyn sir 
dung dAt 0 sO 0276/2008/UB-GCN 
Quyen si:r dpng dAt và tài san gAn lien vâi dAt ti 
371 (tAng 3 sau) Nguyn Cong Tr, Qun 1, 
TP.HCM. 
Din tich sir diing chung: 127,55 m2 
Din tIch san: 50,16 m2. GiAy chirng nhn quyên sâ 
hiru nhà 0 và quyn sr dung dAt ô so 0275/2008/UB-
GCN. 

Quyn sr dyng dAt và tài san gAn lin vài dAt ti 
371 (tAng 3) Nguyn COng Tru, Qun 1, TP.HCM. 
Din tich sü ding chung: 127,5 5 m2 
Din tIch san: 42,18 m2. GiAy chng nhn quyn s0 
hUu nhà 0 và quyn sir diing dAt 0 s 0300/2008/UB- 

GCN. 
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