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THÔNG BAO LVA CHQN DOANH NGH1P THAM DjNTI GIA 
NAM 2021 

Kinh gfri: Các Doanh nghip thm dnh giá 

D phiic vi thu cu xr 1 nçi, VAMC thông báo 1ira chçn các doanh nghiêp thm 
djnh giá nhr sau: 

1. Tiêu chun doanh nghiêp thm djnh di.rçic li,ra chQn: 
(i) Thuôc Danh sách cong khai doanh nghip th.m djnh giã dü diu kin hoat 

dng th.m dinh  giá cUa BO Tài chInh thñ gian gn nht; 
(ii) Không thuOc trueing hcp không ducxc thm djnh giá theo quy djnh cUa Lut 

giá và các van bàn hzá'ng dn thi hành; 
(iii) Thai gian thành 1p doanh nghip: ti thiu 03 näm; 
(iv) Tng giá trj tài san dã djnh giá dat  tr 1.000 t dng tth len trong 03 nm gãn 
nMt, uu tiên hra ch9n các doanh nghip dã có kinh nghim dinh  giá khoãn nçi. 
(v) Tng s6 hcip dng thAm djnh giá dä k kt trong näm 2020 dt tü 05 Hçp 

dong tr& len. 

2. H so np tnrc tip hoc qua dung bru din bao gm: 
(i) H so nAng hrc; 

(ii) Gi&y chthig nhn Ding k doanh nghip; 
(iii) Giy chüng nhn dü diu kin kinh doanh djch vi thm djnh giá; 
(iv) Bang kê chirng thi.r thm djnh giá và tài san dà thm djnh giá dat  tiêu chI tai 

dim (iv) Mic 1; Bang kê cac hcip dng dat  tiêu chI dim (v) Mic 1. 

Liru : Di vái các doanh nghiêp thdm dinh giá dä thrçc VAMC iwa chQn (Tong 
nãm 2020 không cdn n5p h so theo die2m (i)  và (ii) Muc 2 né'u không có thay a'd. 

3. Thôi gian nhn h so: Tr 08h ngày&2/.2.4/2021 dn ht 17h ngày4Z/i2/2021. 

4. Dja dim np h6 so: Ban D&u Th và Mua Bàn nçi thj tnrông - Tang 3, Nhà G, 
A 49 Ly Thai To, Hoan Kiem, Ha Nçn 

5. Thbi han  áp dizng kt qua hra chçn: K tir ngày ducic VAMC gi1i thông báo 
lija chon dn khi có van bàn thay th cüa VAMC. Thông báo lra chçn mc nhiên ht 
hiu lirc khi doanh nghip thm djnh giá không di.rçic thm djnh giá theo quy dnh cüa 
Lut giá va các van bàn huâng dn thi hành. 

VAMC mong nhn dugc sir hçip tác cUa các doanh nghip thm djnh giá, thông 
tin chi ti& vui lông lien h: Mr Quân - Din thoai: 0979786668. 

(Lztu j VAMC khóng hoàn trá Jzc scr di v&i các don vj không dztçrc Wa chQn). 
Nd nhn:

GIAM DOc - Nhis trên; 
- HDTV; 
-BDH; 
- BKS; 
- Luu: HCNS,Ban 3. 
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