
NGAN HANG NHA N1JOC VI1T NAM CONG HOA xA HO! CIIU NGHIA VIT NAM 
CONG TY QUAN LY TA! SAN Dc Ip  — Tii do — Hnh phüc 

S665/TB-VAMC Ha N5i, ngày thang-/ZMám 2018 

THÔNG BAO DAU GLk TA! sAN 

1. Ngirô'i có tài san du giá và t chfrc du giá tài san: 

- Cong ty TNHH MTV Quãn 1 tài san cüa các TCTD Vit Nam (Cong ty Quãn 
1 tài sãnJVAMC). 

- Dja chi: 22 Hang Vôi — Hoãn Kim — Ha Ni. 

2. Tài san du giá: 

- Ten tài san: Là khoãn nçi xu cUa Cong ty C phAn Lticmg thirc Phü Vinh (Cong 
ty Luong thrc Phü Vinh), Cong ty Quàn 1 tài san dA mua khoàn nçi cüa Ngãn hang 
Nông nghip và phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) — Chi nhánh Sal Gàn theo 
Hçip dng mua ban nçi s 5280/201 8/HDMBN/AGRIBANKCNSG-VAMC ngày 
07/12/2018. 

- Khách hang vay: Cong ty Lucrng thirc Phü Vfrth, dja chi: Ap Thanh Niên, thj 
trn Phü Hôa, huyn Thoi Son, tinh An Giang. 

- T chirc tIn dpng cho vay: Ngãn hang Nông nghip và phát trin nông thôn 
Nam (Agribank) — Chi nhánh Sài Gôn. 

3. Giá kh&i dim: 180.500.000.000 dng (bang chfr: Mót tram tam mu-cu 
tram triêu dng) — Giá khâi dim không ap dung thug Giá trj gia thng. 

4. Thô. gian, dja dim ban h so, tip nhn h so dAng k tham gia du giá: 

- Tü ngày thông báo du giá dn ht ngày 17/01/2019 (ngay lam vic, trong gRi 
hành chinh) ti tri sâ cña Cong ty Quãn 1 tài san. 

5. Thôi gian t chuc xem h so khoãn nçi xu: 

- Thai gian tham khào, xem h so khoân nçi xu: Tir ngày 14/01/2019 dn ngày 
16/01/2019 (ngay lam vic, trong gia hành chmnh) ti trii sâ Cong ty Quãn 1 tài san. 

6. Tin dt trtthc: 

- Th&i gian np tin dt truâc: Tir ngày 16/01/2019 dn ngày 18/01/2019. 

- S tiàn dt truâc: 20.000.000.000 dng (bang chfr: Hai mu-cri t)' dng chän). 

7. Thôi gian, dja dim t chfrc du giá: 14h00 ngày 21/01/2019 tti tri sâ Cong 
ty Quân 1 tài san (trzthng hcip có sit thay di ve th&i gian, dja die2m td chi-c dau giá 
Cong ty Quân l3 tài san së thông báo sau). 
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T chirc, cá nhán có nhu cu tham gia du giá, lien h Cong ty Quân 1 tài san 
(ngay lam vic, trong gi hânh chinh) d duçic huàng dn chi tit. 

Thông tin lien h: 

- Ong Nguyn Mnh Ha. 

- Diên thoai: 0917.393.686 

- Email: nguyen.manhha@sbvamc.vn.  

Trân trpng thông bdo! 

No'i nhn: 
- HDTV; } (d b/c); 
- Ban diu hành; 
- Ban Du tu & MBN1T (dip/h); 
- Ban biên tp website VAMC (dl clang tin); 
- Liru : HCNS, BDG. 
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