
NGAN HANG NRA NTSOC VIT NAM 
CONG TV QUAN L TA! SAN 

CQNG HOA x HO! CHU NGHIA VI1T NAM 

Dc 1p - Tt do - Hnh phüc 

S: C01 /VAMC-Ban3 Ha Nç5i, ngàyi3 tháng ~ näm 20... 

V/v. Cung cá'p djch vi ihm djnh giá 

KInh g1ri: Các Doanh nghip thâm dlnh giá 

Dê dáp 'irng yêu c&u cong vic, Cong ty Quãn l tài san (VAMC) dang 1ira ch9n 

don vj CO kinh nghim và näng lirc d th.m dlnh giá trj khoãn n bao grn tài san bâo 

darn cUa khoàn nçi nhrn rniic dIch lam co s& xi:r l ng ('thông tin chi tiê't tgi ph lc 

dInh kern) theo quy djnh pháp luQt hin hành. 

VAMC d nghj các doanh nghip thArn djnh giá cung c.p báo giá dch v' th.m 

djnh giá di vOi tài san nêu trên. Doanh nghip duçc ch9n là doanh nghip dáp 1rng 

ducrc yêu cu v tin d, cht luçrng djch v và Co chi phi thp hon. 

Bàn báo giá d nghi, qu doanh nghip gri trijc tip hoc chuyn qua buu din 

dn Bai' D&u Px và Mua ban nq thj trung, Cong ty Quän l tài san - Tng 3, Nba G, 

s 49 L Thai T& Phuo'ng L Thai T, Qun I-bàn Kim, TP. I-là Ni; Din thoai: 

0243.9352868. 

Han cu& nhn báo giá là 17h00 ngàyA / /2022. 

Cam on sr hp tác cüa Qu' doanh nghip. 

Nci nh2n: 
- Nhu trên; 
- TGf) (d b/c); 
- Li.ru: HC-NS, Ban 3. 

KT. TONG GIAM DOC' 

PHO TONG GIAM nOc 
c6238B52 

(+JCONGTY . 

97 IRACH NHEI HU 
?i MPT,THANHV: 

* QUA)LYTAJS,*JC,A 
p TOCHL(CTINaUN 

VIETNAM d 

 

 

    

iang Nam 

    



t 

MOTTHANHVIE 
QUNLYTAtSANCUCAC * 

Tài san •iri i' g cüa khách hang Cong ty TN}IH Du 11ch Narn Bien 

Dông theo Hqp  Q. :v  J.1N 1.  012/09/11TV/HDTD ngày 28/09/20 11. Cii the: 

1. Thông ti -c hang: 

Ten khách hang vay: Cong ty TNHH Du llch  Narn J3iên Bong 

Dja chi: 155 Thuy Van, PhuOng 2, Tp VUng Tàu, Tinh 13à R4a — Vüng Tàu 

S gi.y chIrng nhn dang k kinh doanh: 3500561425 dang k 1n d.0 ngày 

26/12/2002 ti Ba Rja — Vüng Tàu. 
Nganh ngh kinh doanh: Kinh doanh Bt dng san, djch vi nhà khách, nhà nghi 

2. Khoãn no': Khoán ng cüa khách hang theo I-lçip dong tin dung so 

012/09/11TV/HDTD ngày 28/09/2011. 

3. Tài san báo dam tin vay: 

Hçrp dông 
thchp 

Bàc diem tài san 
Tlnh trng 

pháp1 

HDTC so 

013/09/liT 

C/HDTC 

ngày 

28/9/2011 

Quy&n sr dung dt theo Giy chirng nhn quyn sr d1ing 

dt s AP 878475, s vào s cAp GCN QSDD: T10584 do 

Sâ Tài nguyen và Môi trtthng tinh B Rja - Vung Tãu cap 

ngây 11/09/2009. Chi tiCt: Thü'a dat so 10; TO ban do so 

68 tai dia chi: phuäng Thang Tarn, Tp Vung Tàu, tinh Ba 
' Ra — "/ung Thu; Din tIch dat 12.076,5rn2; Miic dIch sir 

ding: Dat Ca sO' SXKD; Thii hn si:r diing dAt: dn ngày 

29/10/2053; Nguôn gôc dat: Nhà ni.râc giao dat có thu tin 

si:r diing dat. 

Chü sO' hüu: Cong ty TNHH Du ljch Narn Bi&n Dông 

HDTC duc 

cOng chirng 

Tài san the 

chap có 

dang k)' 

GDBD 

ONG TIN TA! SAN THAM D!NH GIA 
o  sd .C!f/VAMC-Ban3 ngày /3 / . /2022) 
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