
NGAN HANG NHA NTIOC VIET NAM CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VLT NAM 
CONG TY QUAN L TA! SAN Dc 1p — T do — Hnh phüc 

S 52+/TB-VAMC HàNi, ngày tháng 05 näm 2021 

THÔNG BAO DAU GL& TAI SAN (LAN 8) 

1. Ngtrôi có tài san du giá và t chfrc dãu giá tài san: 

Cong ty TNHH MTV Quãn 1 tài san cüa các TCTD Vit Nam (Cong ty Quân 1 tài 
sãnfVAMC), dja chi: 22 Hang Vôi — Hoàn Kim — Ha Ni. 

2. Tài san du giá: 

2.1. Ten tài san: Là cac tài san bão dam cUa ben thir ba bão dam cho khoãn nç cüa 
khách hang Than Hng Thanh Giang, VAMC dà mua ni theo giá trj thj tnrmg t1r Ngan 
hang Nông nghip và Phát trin Nong thôn Vit Nam — chi nhánh L Th'ir&ng Kit 
(Agribank L Thuong Kit) theo Hcip dng mua bàn nc s 6808/201 8/HDMBN/VAMC 
— AGRIBANK.CNLTK ngày 28/12/2018. 

2.2. Chi tié't các tài san: 

a) Tài san 1: Là các quyn si:r diing dt trng cay lâu näm tai  xa Nhan Di'rc, huy 
Nhà Be, thành ph H ChI Minh, có thng din tIch 48.687 m2 theo 15 Giy ching nhan 
quy&n sir ding dAt do UBND huyn Nhà Be cAp cho Ong Than Thanh Giãng Va Ba 
Nguyn Vit Ha. 

b) Tài san 2: Là các quyn si:r dicing dAt trng lüa tai  x Nhon Di.'rc, huyn Nba Be, 
thành ph6 H ChI Minh, có tng din tIch 2.804 m2 theo 10 GiAy chüng nhn quyên sr 
d'ing dAt do UBND huyn Nba Be cAp cho Ong Than Thanh Giâng và Ba Nguyn Vit 
Ha. 

(*,) Lu'u j: Thông tin v tài san dO'u giá dic nêu chi tjlt ti h so' dã'u giá. 

2.3. Khách hang vay: Ba Than Hng Thanh Giang; dja chi so 62 &thng 33 KP2, 
phi.xmg BInh An, qun 2, thành ph H Chi Minh. 

2.4. T chz'cc tin dv?g cho vay: Ngân hang Nông nghip và phát trin nông thôn Vit 
Nam - Chi nhánh L Thu?mg Kit.

— 
3. Giá khôi diem: 

- Tài san 1: 231.853.866.000 ding (Hal tram ba mu'o'i ,nô't ta), tam tram nám mwo'i 
ba triçu, tam tram sáu mu'ci sáu nghIn dcng) — Giá kh0i dim không ap diing thu Giá tr 
gia tang. 

- Tài san 2: 11.172.268.000 dông (Mithi m2t  t), mt tram bay mu'o'i hai triçu, hal 
tram sáu mu'o'i tam nghIn &ng) — Giá khâi dim không áp dung thus Giá trj gia tang. 

4. Thôi gian, da dim ban h sr, tip nhn h1 scr dàng k tham gia dan giá: 

- Th?yi gian ban, tip nh3n  h so: Tr ngày 10/05/202 1 dn h& ngày 27/05/202 1. 
Mi cá nhân, t chirc chi dugc mua 01 (met) b h so dang k tham gia dAu giã. 
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- Da dim ban h so: Trij sO cüa VAMC, dja chi s6 22 Hang Vôi, qun Hoàn 
Kim, Ha Nôi Va tru sâ cña VAMC chi nhánh H Chi Minh, dja chi tng 6, tOa nhà 
SaiGon Plaza, 24 Lê Thánh Ton, phrnmg Bn Nghé, Qun 1, TP HCM. 

- Dja dim tip nhn h so: Ti tr1i so VAMC. 

- Tin mua h so: 500.000 dng/b (&ng chTh Nám tram nghin dâng). 

5. ThOi gian, dja dim xem tài san dan giá, giy to' lien quan ella tài san: 

- Thi gian dang k xem tài san: To' ngày 10/05/202 1 dn ht ngày 26/05/2021. 

- T6 cho'c xem tài san: To' ngày 24/05/2021 dn ngày 27/05/2021 ti dja diem dUa 

các tài san nêu tai  mic 2. 
(*) Lwu j5: VAMC chi td ch&c di xem tài san do'i vó'i các khách hang dã mua h scr 

dá'u giá và nç5p Giy däng k xem tài san ding th&i gian quy djnh. Khách hang tharn gia 
dá'u giá có trách nhim tIm hiu k9 v hin trgng tài san, tit kim tra, do dgc din tIch và 
chi trá toàn b clii phi cho viêc kim tra, do dgc do. 

6. Tin dat tru'&c: 

- Tài san 1: 30.000.000.000 dng (Bang chic: Ba mwcii t) dng). 

- Tài san 2: 1.500.000.000 dng (Bang chTh M5t t), nárn tram triu dng). 

- ThOi gian np tin dt tri.rOc: To' ngay 26/05/202 1 dn trt.rOc 17h ngày 28/05/2021. 

7. HInh thirc, phtroiig thtrc dan gia: 

- HInh thi'rc dâu giá: Dâu giá bang bó phiêu trtrc tiêp ti cuc dâu gin. So vOng t 
giá: Nhiu 'ông. 

- Phucrng tho'c d.0 giá: Du giá theo phucmg tho'c trã giá len. 

8. ThOi gian, dja dim t chfrc du giã: 14h00 ngày 3 1/05/2021 ti tri sO VAMC, 
dja chi 22 Hang Vôi, Hoàn Kim, Ha Ni (Trzthng hcip cO sw thay di v th&i gian, df a 
dié'm td chj-c dá'u giá COng ly Quán 135 tài san sê thông bOo sau). 

T chiLrc, Ca nhân có nhu cu tham gia d.0 giá, lien h VAMC (ngày lam vic) dê 
duçc huOng dn chi tit. Thông tin lien h: Ong Nguyn Mnh Ha; Din thoi: 
0917.393.686; Email: nguyen.manhha@sbvamc.vn.  

Trân tr9ng thông báo! 

KT. TONG GIAM 
PHO TONG GIAM DOC No'i nhân: 

- HDTV •,. (d b/c); 
- Ban diau harih J 
- Ben bâo dam: Ong Than Thanh Giáng và Ba 

Nguyn Vit Ha (dé biét); 
- Agribank CN L Thithng Kit (dé p/h); 
- Ban biên tp website VAMC; Cng thông tin 

din tr chuyn ngành DG (d dang tin); 
- Liru : HCNS, Ban 0G. 

238852 

,. CONG TV 
<:,• WCHNHIMHIUHAN 

MOTTUANHVIE 
* OUA1TAISANCA * 

TÔcUIfCTN' G 
V$ET 

ZD iang Nam 

2 


	Page 1
	Page 2



