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Ha Nói, ngày . tháng .O/. nám 2022 

THÔNG BAO 
(V/v.' Lica chQn do'n vf cung cc'p dfch vy tha2m d,inh gi4) 

Can th:  

- Hçrp dng mua ban ncr s 1116/2020/MBN. VAMC-ABB /cj ngày 29/06/2020 gitiv Cong 

ty TNHH Quán l tài san cia các t chi'c tin dyng Viçt Nam và Ngán hang TMCP An 
Binh; 

- HQp dng zy quyn sO' 1117/2020/UQ.VAMC-ABB kj ngày 29/06/2020 gitia Cong ty 
TNHH Quán l, tài san cla các t chi'c tin dyng Vit Nam (VAMC) và Ngdn hang TMCP 

An Blnh (ABBANK); 

- Nhu ccu dfnh  giá tài San báo dam (TSBD) dé' xi'i' lj khoán no' xäu. 

ABBANK là t chtIrc tin diing du'c VAMC üy quyn thu hi nç và xir l tài san bào dam cho 
khoãn n cUa Cong ty c phn tp doàn du tis Hng Nguyen. 

ABBANK dang lira ch9n don vj cO nãng lirc và kinh nghim thm djnh giá TSBD nhäm miic 
dIch lam Co sâ xi:r 12 TSBD d thu hi nç xAu theo quy djnh cUa pháp 1ut, chi tit nhii sau: 

4- Thông tin tài san bão dam du'ç'c thâm djnh giá: 

1. TàisãnOl: 

Tài san gn lin vói dt theo Gity chrng nhan quyn sr diing dt quyn sâ hüu nhà a và tài 

san khác gn !in vâi dt s CD 919182, s vào s cp GCN CT05128 do Sâ Tài nguyen và 
môi tnrô'ng thay mat  UBND tinh Quang Ninh cp ngày 20/09/20 16 và Giy phép xây dirng 
s 213/GPXD-SXD do S Xây dung tinh Quãng Ninh cp ngày 16/06/20 16: 

Thi:ra dt s 15, t?Y bàn d s 14; 
Dja chi thira dt: PhuO'ng Trtn Phi, thành ph Mong Cái, tinh Quáng Ninh; 

- Loti tài san: T hqp khách skin 5 sao, trung tam thucing mti, khu vui choi giãi trI (khong có 

thithng), djch vu chàm soc src khOe và can h cho thuê kern theo các djch vi1 khác; 

- Din tIch dt: 35.208,5rn2; 
- Din tIch xây dirng (tang 1): 17.186,85 rn2; 

Tng din tIch san xây dirng (bao gm cá t.ng hm): 110.050 m2; 
SO tng: 10 thng ± 01 tng rnai + 01 thng hrn; 
Mic dIch str diing: Dt throng rnii, djch vi; 
ThO'i hin sir dicing dtt h& hmn ngày 30/08/2050; 

- Ngun gc sfr diing: Nhà nu'âc cho thuê dt trã tin hang näm. 
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2. Tài san 02: 

Toàn b c phn ph thông thuOc  sâ hüu các c dông cüa Cong ty c phn tp doàn dâu tt.r 
Hng Nguyen cAm c tai  ABBANK. 

4. Tiêu chi 1ra chçn don v thAm d!nh  giá: Dcm vj duçic chn là don vj ctap i.'rng dAy dü các 
tiêu chI v thAm djnh giá theo quy djnh pháp luat,  dáp rng yêu cAu v näng hrc, kinh 
nghim, giá djch vii. 

4. Thô'i gian nhn ho So': Don vi thAm djnh giá có nhu cAu g1ri h so nàng hrc và báo giá djch 
vii thAm djnh giá cho ABBANK. Th?yi hn nhn h so näng 1irc và báo giá djch vu muon 
nhAt ngày .O ././2O22. 

4. Phtro'ng thuc và dla  dim np h so': Np trirc tip tti dja chi Phông Xir 1 nç phIa Bc, 
Ngân hang TMCP An BInh, TAng 3 tOa nhà Gelexemco s 36 Hoang CAu, phi.r?mg O Chçi 
Dira, qun Dng Da, thành ph Ha NOi;  Din thoi: (84-24) 37612888. 

ABBANK trãn trçng thông báo. 

11/1(1!::  

- N/nc trén; 
- VAMC, 
- Lu'u: B.XLN. 
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