
NGAN HANG NBA N15OC VIT NAM CQNG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIIT NAM 

CONG TY QUAN L' TAI SAN Dc 1p — Tr do — Hnh phüc 

S A 0f4/TB-VAMC Ha Nçäi, ngày OStháng 08 näm 2019 

THÔNG BAO BAU GIA TAI SAN 

1. NgtrM có tài san du giá và t chüc dâu giá tài san: 
Cong ty TNHU MTV Quàn 1 tài san cüa các TCTD Via Nam (Cong ty Quãn 1 tài 

sànfVAMC), dja chi: 22 Hang Vôi — Hoàn Kiêm — Ha Ni. 

2. Tài san du giá: 
2.1. Ten tài san: Là các tài san bào dam cia khoàn n xâu cüa Cong ty Co phân Luong 

thirc Phi Vinh (Cong ty Luang thirc Phü Vinh), Cong ty Quãn 1' tài san d mua khoãn nq 

cüa Ngân hang Nong nghip và phát triên nông thôn Via Nam (Agribank)-Chi nhánh Sài 
GOn theo Hçip dng mua ban ng s 5280/201 8/HDMIBN/AGRIBANKCNSG-VAMC ngày 

07/12/2018. 
2.2. Chi tilt các tài san: 

a) Nhom tal san 1 gom: 
*) Tài san bão tâm thu3c sã ht'u cong ty Lu'ung thtc Phá Vinh: MI 

+ 02 Quyn si:r diing dt và tài san gn 1in vci dt (h thng cong trInh phii 
thng may mOc, thit b bão quàn và ch bin lüa go cüa dr an Kho bào quãn và c . 

lUa gao Phü Vinh) tai  x Vinh Chánh, huyn Thoai San, tinh An Giang. 

+ 06 Quyn si'r diing ctt và tài san gn Iin vài dt (cong trInh phi trq và may m. 

thi& bj t?i  Kho bào quãn và ch bin lüa gao Phü Vinh) tai  Ap Thanh niên, thj tthn Phü 

Hôa, huyn Thoai San, tinh An Giang. 
*) Tài san bão dam ben 1há ba: 
+ 08 Quyn si'r diing dt tai  thj trn Phü Hôa, huyn Thoai San, tinh An Giang. 
+ 02 Quyn sir diing dt, quyn s& hüu nhà a và tài san khác gän lien vài dat tai  Ap 

Thanh Niên, thj trn PhU Hàa, huyn Thoai San, tinh An Giang. 

+ 09 Quyn sir ding dt và 02 quyn sâ hüu nhà ti Phu&ng M7 Xuyên va Phumg 

M Thai, thành ph6 Long Xuyên, tinh An Giang. 
b) Nhóm tài san 2 là các Quyn sir diing dt trng lüa cüa ben thfr ba: 
+ 01 Quyn sir dçing dt tai  Ap Thanh niên, thj trn Phit HOa, huyn Thoai San, tinh 

An Giang. 
+ 08 Quyn si:r diing dt tai  phithng M Thai, thành ph Long Xuyên, tinh An Giang. 
(Thong tin chi tilt tài san dd'u giá du'crc nêu chi tilt trong h so' dáu giá) 
2.3. Khách hang vay: Cong ty Luang thirc Phii Vinh, dta  chi: Ap Thanh Niên, thj tr&n 

Phir HOa, huyn Thoai San, tinh An Giang. 
2.4. T chüv tIn dung cho vay: Ngân hang Nong nghip và phát trin nông thôn Via 

Nam - Chi nhánh Sài Gôn. 
3. Giá khOi dim: 
- Nhóm tài san 1: 167.116.665.000 dng (Bang chI: MQt tram sáu mucri bay t, mQt 

tram mithi sáu triéu, sOu tram sáu mu'cri lam ngàn dng) — Giá kh&i dim không áp diing 
thud Giá tn gia tang. 

I 



- Nhóm tài san 2: 13.830.335.000 dng (Bcng chif: Mithi ba t, tam train ba mu'cri 
triu, ba tram ba miwi lam ngàn dng,) — Giá khôi dim không áp dimg thus Giá trj gia 
tang. 

4. Thôi gian, dja dim ban h s0, tip nhn h s0 dàng k tham gia du giá: 
- B.n h sci: Tr ngày thông báo du giá dn h& ngây 22/8/2019 tai  trij sâ cüa Cong ty 

Quan 1' tài san và Cong ty Quãn 1 tài san — Chi nhánh TP. H ChI Minh. 
- Tip nh.n h s: Tr ngãy thông báo du giá dn ht ngày 22/8/20 19 tai  trii s Cong 

ty Quãn l tài san. 
5. Thôi gian, dja dim xem xét hin trng tài san du giá: 
- Dang k di xem tài san: Tr khi thông báo du giá dn ht ngày 19/8/20 19. 
- T chirc di xem tài san: Tr ngày 20/8/2019 dn ht ngày 21/8/2019 tai  các dja dim 

cüa tài san bão dam neu tai  muc 2. 
Li.ru : Cong ty Quán lj tài sOn chi td chü'c di xem xét hin trgng tài san dO'i vái cOc 

khOch hang dã mua h sd dO'u giO và nt5p dcin däng kj' di xem xét hin trgng tài sOn ding 
thO'i gian quy djnh. 

6. Tin dt trir&c: 
- Nhóm tài san 1: 10.000.000.000 dng (btng chü. Mithi t)' dO'ng). 
- Nhóm tài san 2: 1.5 00.000.000 dng (bcng chI: Mç5t t)), nãm tram triçu dng). 
- Th?yi gian np tin dt truàc: Tr ngày 21/8/2019 dn 17h00 ngày 23/8/2019. 
7. Thôi gian, dla  dim t chfrc du giá: 14h00 ngày 26/8/2019 ti trii sâ Cong ty 

Quãn l tài san — Chi nhánh TP. H ChI Minh, dja chi: Lu 6 — Tôa nhà Sài GOn Plaza —24 
Lê Thánh Ton, Qun 1, TP.HCM (Trzthng hcrp có sr thay di v th&i gian, dfa dié'm tc c 
dd'u gid COng ty Quán lj tài sOn së thông bOo sau).

. To chxc, ca nhân co nhu câu tharn gia dâugia, hen he Cong ty Quan ly tal san (rg 
lam vic, trong gia hanh chinh) de di.rçic hucrng dan chi tiet. AC 

Thông tin lien h: 
- Ong Nguyn Manh  Ha. 
- Diên thoai: 09 17.393.686 
- Email: nguyen.manhha@sbvamc.vn.  

Trân trng thông báo! 

GIAM DOC 
Noinhân: ' . .  i '\ L&MDOC 

1 NKIEMHLflJ - HDTV; . (de b/c); M,OT THANH VIEN 
- Ban diu hãnh; J * QLYtAIsANcAc 
- Ban Du tir& MBNTT [ (dip/h); p TOCHI.(CTINDUN 

- Chi nhanh HCM 5 
- Ban bien tap website VAMC (de dang tin), 
- Liiu: HCNS,BanDG. 
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