
ii AMC THÔNG BAO DAU GIA TAI SAN BAO DAM. 

1. Tài san bão dam dâu giá, h so' pháp 1, hin trng cüa tài san: 
1.1. Ten tài san du giá thfr 1: Quyn sü diing dAt theo GiAy chng nhn quyn 

sir diing dAt (GCNQSDD) so AD733691 (so vào so T02908) do UBND tinh Ba Rja — 
Vung Tàu cAp ngày 01/03/2006. Ngu?i.sir diing dat: Cong ty TNHH Tu van — Djch vi 
- Thumig mai Thanh BInh (viêt tat là: COng ty Thanh BInh; 

+ Thüa dAt si : 40+41+42+45+49+50+5 1 
+Tbânds6 :24. 
+ Dja chi thfra dat : phir&ng 10, TP VUng Tàu, tinh BR - VT; 
+ Then tich dat : 9.996 m. 
+ Miic dIch sü di,ing : 5.882,2 m2  là dat xây drng bit thr dé a, kt hcip 

djch vi du ljch; cOn lii 4.113,8 m2  là dat giao thông. 
+ Ngun gc si'r dicing dat : nhn Quyên sr diving dAt theo k& qua dAu giá 

Quyên sü diing dat. 
* Ngun gc, tInh trng pháp 1 cüa tài san và các giy tr pháp l3 kern theo: 

Là tài san cüa Cong ty Thanh Bmnh the chap dê báo dam cho khoán vay cüa COng ty c 
phAn thuang mai S.V.0 tai  Agribank Chi nhánh Nhà Be. Tài san bào dam nay dã dirqc 
Agribank Chi nhánh Nhà Be, Agribank AMC phôi hçrp vài các ben lien quan thu giü 
ngày 08/10/2018. 

GiAy to' pháp 1 kern theo: 

- Hcip d6ng th chAp bang tài san s6 2010121 0/TC, k giUa Agribank Chi nhanh 
Nhà Be (Ben nhn báo dam) vài COng ty. TNHH TVDVTM Thanh Binh (Ben bão 
dam) và Cong ty c phân thuorng mai S.V.0 (Ben vay), dã duçc Van phOng cong 
chi.'rng s 1, tinh Ba Rja — Viing Tàu ch'rng nhn ngày 13/10/2010, so cOng chtrng: 
2499, quyn s 01TP/CC-SCC/HDGD (kern Phii lijc hçrp dông so 01/PLHD duçc VAn 
phOng cong chrng so 1, tinh Ba Rja — VUng Tàu cong chng ngày 23/03/2011, s6 
cOng chfrng: 757; quyên so: O1TP/CC-SCCIHDGD). Däng k GDBD ti VAn phông 
dAng k quyên si:r ding dat tinh Ba Rja - Vtng Tàu ngày 13/10/20 10. 

- GiAy chirng nhn Quyn sCr ding dAt, s phát hành AD733691 (s vào s cAp 
giAy ching nhn: T02908) do UBND tinh Ba Rja — Vüng Tàu cap ngày 01/03/2006. 

- VAn bàn thôa thun v vic xir l3 TSDB gii:ta Agribank Chi nhánh Nhâ Be va 
Cong ty Thanh Binh k ngày 14/09/2018. 

- VAn bàn s 1809/2018/TB ngày 18/09/2018 cüa Cong ty Thanh Binh, v vic 
dê nghj xü 1 tài san the chap. 

- Bién bàn thu gilt tài san bão dam ngày 08/10/20 18. 
1.2. Hin trng tài san dAu giá: Tài san duc dAu giá theo nguyen trang, có sao 

bàn 4y (bao gm tài san, tInh trng pháp 1 và các rtii ro tiêm An, theo chng thu 
tham djnh giá so 1178/2018/CT/VATC ngày 19/11/2018 cüa Cong ty c phAn thAm 
djnh giá và djch vi tài san bàn Câu. 

2. No'i có tài san 'dAu giá: phu&ng 10, Tp. VUng Tàu, tinh Ba Rja — VUng Tàu. 

3. Giá khOri dim: 51.570.000.000 dng. 

- Giá trén chua bao gm các loi thu, phi và các nghia v tài chfnh khác theo 
quy djrth cüa pháp 1ut. 

4. Các 1oü thud, phi lien quan dn tài san dAu giá: 
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- Ngu?ii däng k' 'xem tài san dâu giá phãi tr tue phtrnng tin và chju các loai chi 
phi di xem tài san, nghia vi tài chInh khác theo quy djnh cüa pháp 1ut (nu co). 

- Ngithi mua thrçic tài san du giá là ngu?ii trüng du giá có trách nhim thanh 
toán l phi cong chcrng Hçip dông mua ban tài san dâu giá và tir lien h vài cci quan 
chirc näng dé thirc hin thñ ti1c chuyên quyén sâ hUu, quyên si'r diing tài san. 

- Ngixii mua duqc tài san du giá  co nghia vi tr lien h vth ci quan chrc nàng 
dê thirc hin thu tic kê khai, chju và np các 1oi thuë, phi gôm: 1 phI tnxàc ba, thud 
thu nhp cá nhân cüa ben ban t1r vic chuyên nhuvng tài san dâu giá (n& co), chiu các 
loai chi phI xir 1' tài san và nghTa vi tài chInh khác theo quy djnh cUa pháp 1ut. 

- Ngithi mua duçic tài san du giá phái chju trách nhim np thu GTGT trong 
tru&ng hqp giá kh&i diem chtra bao gôm thuê GTGT ma tài san du giá thuc din 
phái chju thuê. 

- D6i vài tài san du giá chua hoàn tt thu ti1c sr hu,  ngii?ii mua duqc tài san 
phãi tr lien h vth ca quan chirc näng dê duçc giãi quyêt theo quyêt djnh cia cci quan 
cO thâm quyn. Các nghia vi tài chInli, chi phi thu tic phát sinh ngu&i mua duqc tài 
san dâu giá chju. 

5. Tin dt tru*c: 10% giá khii dim. 
Trong tnx?ing hçp thain gia du giá: Khách hang np tin dt trLuic tr ngày 

25/03/2019 den 27/03/2019 vào tài khoãn cüa Cong ty cô phân dAu giá Châu A, s 
6340201017545 m& tai  Agribank Chi nhánh Nhà Be, trr tru?mg hçip có thôa thun 
khác giüa Cong ty cô phân dâu giá Châu A và khách hang tham gia dâu giá nhixng 
phãi trixàc ngày mi cuc ban dâu giá. 

6. Tin mua h sr tham gia du giá:  500.000 dng/h si. 

7. Diu kiin và thèi gian dáng k tham gia du giá: 
- Diu kin dAng ks': Khách hang dang k tham gia dâu giá phãi là Doanh  nghip 

kinh doanh bat dng san, có dü diêu kin tham gia dâu giá dé mua tài san dâu giá theo 
quy djnh cUa Lust  dAu giá tài san so 01/2016/QH14 và dáp trng các diêu kin theo quy 
djnh tai  Diêu  58  cüa L4t dat dai, Diêu 13 và Diêu 14 cüa Nghj djnh 43/20141ND-CP 
ngày 15/05/20 14 và phãi si'r dirng  tài san dung mic dIch. 

- Thii gian dang ks': Trong gii hãnh chInh (trr ngày thr bay, chü nht) tir ngày 
07/03/2019 dn ngày 27/03/2019 tai  sO 209 Nguyn Thj Nhö, phr?ing 9, qi4n Tan 
BInh, thành ph Ho ChI Minh. 

8. Thôi gian và dja dim xem tài san du giá: Trong gii hành chInh tir ngày 
2 1/03/2019 dn 22/03/2019  tai:  phu&ng 10, TP. VUng Tàu, tinh Ba Rja—Vüng Tàu. 

9. Thôi gian, dla  dim ban du giá: Dr kin vào iüc 09 gii 00 ngày 29/03/2019 
tai Cong ty C phân Dâu giá Châu A. Dja chi: 209 Nguyen TM Nhô, phung 9, qun 
Tan Binh, thành ph6 Ho ChI Minh. 

10. Hlnh thu'c du giá:  Tc tip bang 1&i nói. 

11. Phuong thuc du giá: Trá giá len. 

12. Lien h: A Tun — 0945678065. 
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hA MC THÔNG BAO DAU GIA TA! SAN BAO DAM 

1. Tài san bäo (lam (1U giá, h so' pháp 15, hin trng cüa tài San: 
1.1. Ten tài san du giá thu 2: Quyn sir ditng dat theo Giay chung nhn quyn 

si:r ding dat so BA657202 (so vào so CTOO 193) do UBND tinh Ba Rja - VUng Tàu cap 
ngày 22/06/20 10. Ngui sfr diing dat: Cong ty TNHH Tu van - Djch vi - Thi.rang mai 
Thanh BInh (vit tt là: Cong ty Thanh BInh); 

+ Thadâts : 128 
+ Thbãndôsô :95 
+ Dja chi thira dat 
± Diên tIch dAt 
+ Hinh thirc sir ding 
+ Miic dIch sir dicing 
+ Thii gian sr diing 
+ Nguon gôc st'r ding dat 

pht.rmg 10, TP Vüng Tàu, tinh BR — VT. 
20.974,7 m2. 
sr diing riêng 20.974,7 m2. 
Dat cci si san xuAt kinh doanh 
12/12/2058 
Nhà nuàc giao dat có thu tin sr diing dAt. 

* Ngun gc, tlnh trng pháp l cüa tài san và các giy tO pháp 15 kern theo: 
Là tài san cüa Cong ty Thanh Binh the chap dé bão dam cho khoãn vay cüa Cong ty 
Thanh BInh và Cong ty cô phân thuang mai S.V.0  t?i  Agribank Chi nhánh Nhà Be. 
Tài san báo dam nay dã duçic Agribank Chi nhánh Nhà B, Agribank AMC pMi hqp 
vth các ben lien quan thu girt ngày 08/10/2018. 

GiAy tO pháp l kern theo: 
- Hcip dng th chap quyn sir diing dat ci.'la ben thr ba s 02/1 8082010/IC k 

gifla Agribank Chi nhánh Nhà Be (ben nhn the chap) vâi Cong ty TNHH TVDVTM 
Thanh BInh (Ben th chap) và Cong ty cô phân th.wng mi S.V.0 (Ben vay), duçic 
Van phOng cong chrng s 1, tinh Ba Rja — Vüng Tàu chirng nhn ngày 27/08/20 10, s6 
cong chrng: 2084, quyên so 01TP/CC-SCC/HDGD (kern Phii 1ic hçrp dng s6 
01/PLHD di.rqc Van phông cong ch.'rng so 1, tinh Ba Rja - VQng Tàu cong chcrng ngày 
23/03/2011, so cong chirng: 753; quyên so: O1TP/CC-SCC/HDGD). Dàng k' GDBD 
t?i Van phOng clang k quyên si'r ding dat tinh Ba Rja - Vüng Tàu ngày 27/08/2010 

- Hçip dng th chAp tài san s 01/18082010/TC k gifla Agribank Chi nhánh 
Nhà Be (ben nhn the chap) và Cong ty TNHH TVDVTM Thanh Binh (Ben th chAp 
và vay v6n, dixc Van phông cOng chi.'rng so i, tinh Ba Rja — Vüng Tàu chfrng nhn 
ngày 27/08/20 10, s cOng chung: 2082, quyên so 01TP/CC-SCC/HDGD. Däng k 
GDBD t?i  Van phOng dàng k quyên sir ding dat tinh Ba Rja — VT ngày 27/08/20 10. 

- GiAy chüng nhn Quyn sir diving dAt quyn sâ hu nha a và tài san khác gn 
lien voi dat, sO phát hành BA657202 (so vào so cap giây chi'rng nMn: CTOO 193) do 
IJBND tinh Ba Rja — Vflng Tàu cap ngày 22/06/20 10. 

- VAn bàn thOa thuan  v vic xir l TSDB giüa Agribank Chi nhánh Nhà Be và 
Cong ty Thanh BInh k ngày 14/09/20 18. 

- Van bàn s 1809/2018/TB ngày 18/09/20 18 cüa Cong ty Thanh BInh, v vic 
dé nghj xü 1' tài san the chap. 

- Biên ban thu gilt tài san báo dam ngày 08/10/20 18. 
1.2. Hin trng tài san dAu giá: Tài san duc dAu giá theo nguyen trng, có sao 

ban vy (bao gm tài san, tInh trng pháp 1r và các rüi ro tiêm an), theo chrng thu 
thâm djnh giá so 1177/201 8/CT/VATC ngày 19/11/2018 cüa Cong ty cO phan thAm 
djnh giá và djch vi tài san Toàn Câu. 
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2. Noi có tài sáñ du giá: tai  phu&ng 10, Tp. VUng Thu, tinh Ba Rja — VT. 
3. Giá khói dim: 112.500.000.000 dóng. 
- Giá trên chua bao gm the 1oi thus, phi và the nghia vi tài chinh khác theo 

quy djnh cUa pháp li4t. 
4. Các 1oi thud, phi lien quan dn tài san du giá: 
- Ngithi dàng k xem tài san M giá phâi tr tue phucmg tin và chju the °i  chi 

phi di xem tài san, nghia vi tài chInh khác theo quy djnh cüa pháp 1ut (neu co). 
- Nguii mua duçc tài san dAu giá là ngi.r?ii tnrng dAu giá có trách nhim thanh 

toán 1 phi cong chfrng Hqp dng mua ban tài san dâu giá và tr lien h vth c quan 
chrc nãng d thirc hin thu tic chuyén quyên so hUu, quyên sü dicing tài san. 

- NgrOi mua duqc tài san du giá Co nghia vigi tigr lien h vOi c quan chirc nàng 
d thrc hin thu tigic ké khai, chju và np các loai thuê, phI gôm: 1 phi tniOc ba, thu 
thu thp cá nhân cüa ben ban ti.r vic chuyên nhrçing tài san dâu giá (nêu cO), chju các 
1°aj chi phi xü l tài san và nghia vigi tài chInh khác theo quy dnh cüa pháp lut. 

- Ngui mua duçic tài san dAu giá phãi chlu trách nhim np thu GTGT trong 
tnthng hcip giá kh&i diem chixa bao gôm thuê GTGT ma tài san dâu giá thuOc  din 
phãi chju thué. 

- Di vOi tài san du giá chua hoàn tAt thu tigic sO hü'u, ngtr&i mua duçic tài san 
phái tigr lien h vth cci quan chCrc nãng dé di.rqc giãi quyêt theo quyêt djnh cüa cci quan 
cO thAm quyn. Các nghia vigi tài chInh, chi phi thu tigic phát sinh ngtrOi mua drçic tài 
san dAu giá chu. 

5. Tin dt frtrOc: 10% giá khOi dim. 
Trong tnr?mg hçip tham gia dâu giá: Khách hang np tiên dt tnxOc tfr ngày 

25/03/2019 dn 27/03/2019 vào tài khoãn cüa Cong ty c phn dAu giá Châu A, s 
6340201017545 mO ti Agribank Chi nhánh Nhà B, trir trix&ng hç'p có thôa thun 
khác giUa Cong ty cô phân dâu giá Châu A và khách hang tham gia dâu giá nhtrng 
phãi tnrOc ngày mO cuc ban dâu giá. 

6. Tin mua h so' tham gia dAn giá: 500.000 dng/h s. 

7. Diu kiin và thôi gian dàng k3 tham gia dAn giá: 
- Diu kiin dàng ks': Khách hang dang k tham gia dAu giá phãi là Doanh nghip 

kinh doanh bAt dng san, có dü diêu kin tham gia dâu giá dé mua tài san du giá theo 
quy djnh cüa Lust  dAu giá tài san s 01/2016/QH14 và dáp 1'rng các diu kiin theo quy 
djnh ti Diu 58 cUa Lust  dat dai, Dieu 13 và Diêu 14 cüa Nghj djnh 43/2014/ND-CP 
ngày 15/05/2014 và phâi sCr diging tài san di'mg migic dIch. 

- Thci gian dang ks': Trong giO hành chInh (tri'r ngày thi'r bay, chU that)  tr ngày 
07/03/2019 den ngày 27/03/2019 tai  so 209 Nguyen Thj Nhô, phi.rOng 9, qun Tan 
BInh, thành phô Ho ChI Minh. 

8. Thri gian và dja dim xem tài san dAu giá: Trong giO hành chinh tir ngày 
21/03/2019 dn 22/03/2019 tai:  phix&ng 10, TP. VUng Tàu, tinh Ba Rja — "lung Tàu. 

9. Thè'i gian, dla  dim ban dAn giá: Digr kin vào lüc 10 giO 00 ngày 29/03/20 19 
ti Cong ty C6 phAn DAu giá Châu A. Dja chi: 209 Nguyn Thj NhO, phir?mg 9, qun 
Tan Binh, thành ph H ChI Minh. 

10. HInh thfrc dAu giá: Tc tip bang lOi fbi. 

11. Phirong thfrc dAu giá: Ira giá len. 

12. Lien h: A TuAn — 0945678065. 
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CONG TY CP DAU GIA CHAU A CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
S: 02/3/20 19/DGCA — TBBDG 

CONG TV 
TNHH 

MTV QUAN LV N,VA 

) KHIdH iL  I  Lut du giá tài san s 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 näm 2016, có hiu 1rc 
• áng7nam2017; 

cir Hcirp dng djch vii ban du giá tài san s 03/12/201 8/HDBDG/AMC-CHA 

duc k9 ngày 10 tháng 12 nAm 2018 giUa COng ty TNHH MTV Quãn 19 nçi và Khai thác 
tài san Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nong thôn Vit Nam và Cong Ty Co PhAn 

DAu Giá Châu A; 

- Can cü phit 1c hcip dng 1n thir nMt k9 kt ngày 06 tháng 03 nàm 2019 Cong ty 

TNHH MTV Quán 19 ncr vã khai thãc tài san Agribank (Agribank AMC) và Cong Ty Co 

Phtn Du Giá Châu A. 

Cong ty Co Phân Dan Giá Châu A thông báo ban du giá tài san San: 

1. Ten t chfrc ban du giá tài san: Cong ty C Ph.n Dâu Giá Châu A, tri sâ: 209 
Nguyn Thj NhO, phinng 9, qun Tan Binh, thành ph H ChI Minh 

2. NgtrO'i cO tãi san du giá: COng ty Quãn 19 tài san cüa các to chüc tin diing Vit 
Narn (VAMC) 

- Agribank Chi nhánh Nhà Be dirçrc xir 19 tài san bão dam theo Uy quyên cüa 
VAMC 

- Agribank AMC duct quyn dna tài san bão dam ra ban du giá theo hçrp dông 
djch vii xü 19 no dã k9 vi Agribank Chi nhánh Nhà Be. 

3. Ten tài san: Quyn sir ding dt theo GiAy chfrng nhn quyn sci diing dt s 
BA657202 (so vào sO C100193) do UBND tinh Ba Rja - Vüng Tàu cap ngày 22/06/20 10. 
Ngi.thi s1r dung dat: Cong ty TNHI-1 Tix van - Djch vi - Thi.wng mi Thanh BInh; 

+ Thi'radâtsO :128 
+ TâbãndOsO :95 
+ Dja chi thra dat : phi.rrng 10, TP Vüng Tàu, tinh BR — VT. 
+ Diên tich dat : 20.974,7 m2. 
+ HInh thirc si:r ding : sr diing riêng 20.974,7 m2. 
+ Mic dIch s1r diing : Dat cc sâ san xut kinh doanh 
+ Thrigian sCi dicing : 12/12/2058 
± NguOn gOc s1r d1rng dat : Nhà nuOc giao dAt có thu tin sr diving dAt. 

* Nguin gic, tinh tqing pháp 19 cüa tài san và các giAy to' pháp 19 kern theo: Là 
tài san cüa Cong ty Thanh BInh the chap dê bão dam cho khoãn vay cUa Cong ty Thanh 
Binh và Cong ty cO phân thung mai  S.V.0  tai  Agribank Chi nhánh Nba Be. Tài san bão 
dam nay dà duçic Agribank Chi nhánh Nhà Be, Agribank AMC phOi hçrp vOi các ben lien 
quan thu gir ngày 08/10/20 18. 

GiAy to' pháp 1 kern theo: 

Dôc lap — Tn do — Hanh phüc  

Tp. Hc Chi Minh, ngày 07 tháng 3 nãm 2019 

THÔNG BAO BAN DAU GIA 
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- Hcp dng th chp quyn sir dung dt cüa ben thu ba sO 02/18082010/TC k' 
Agribank Chi nhánh Nhà Be (ben nhn the chap) vOi Cong ty TNHH TVDVTM Thanh' 
BInh (Ben the chap) và COng ty cô phân thucmg mai S.V.0 (Ben vay), drqc Van phông 
cong chirng sOl, tinh Ba Rja — Vüng Tàu chung nhn ngày 27/08/2010, so cOng chirng: 
2084, quyên sO O1TP/CC-SCC/HDGD (kern Phii hic hp dOng sO 01/PLHD du'c Van 
phông cOng chrng so i, tinh Ba Ra - Vüng Tàu cong chirng ngày 23/03/20 11, sO cOng 
chung: 753; quyên so: 01TP/CC-SCC/HDGD). Däng k' GDBD tai Van phông dàng k' 
quyên sü diing dat tinh Ba Rja- Vung Tàu ngáy 27/08/2010. 

- Hçp dng th chap tài san s 01/18082010/TC k' giia Agribank Chi nhánh Nhã 
Be (ben nhn the chap) và Cong ty TNHH TVDVTM Thanh Binh (Ben the chap và vay 
vOn), duc Van phOng cOng chüng sO 1, tinh Ba Rja — Vüng Tàu chung nhn ngày 
27/08/2010, sO cOng chirng: 2082, quyên so O1TP/CC-SCC/HDGD. Däng k' GDBD t?i 
Van phOng däng k quyn si:r di,ing dat tinh tinh Ba Ra — Vung Tàu ngày 27/08/20 10. 

- Giy chirng nhn Quyn sir diing dt quyn s hru nhà a và tài san khác gAn 1in 
val dat, sO phát hành BA657202 (so vào sO cap giây chirng nhn: CT00193) do UBND 
tinh Ba Rja — Vüng Thu cap ngày 22/06/2010. 

- Biên bàn thôa thun v vic xr 1r  TSDB giüa Agribank Chi nhánh Nhà Be và 
COng ty Thanh BInh k' ngày 14/09/2018. 

- Van bàn si 1809/2018/TB ngày 18/09/20 18 cüa COng ty Thanh BInh, v vic d 
nghj xfr 1 tài san the chap. 

- Biên bàn thu giü tài san bão dam ngày 08/10/20 18. 
* Hin trng tài san du giá: Tài san duçc dAu giá theo nguyen trang Co sao ban 

4y. theo các chi'mg thu thm djnh giá duOi s 1177/2018/CT/VATC ngày 19/11/2018 cüa 
COng ty c phn thm djnh giá và djch vii tài san Toàn Cu (vit tt là: Cong ty thâm djnh 
giá bàn Cu). 

4. Giá khô'i dim: 112.500.000.000 &ing. 

Viê't bang chTh  Mi27  tram mithi hal tj> nám tram triu dông./. 

- Giá trên chua bao gm các loai thu, phi và các nghia vv tài chinh khác theo quy 
djnh cüa pháp 1ut. 

5. Các 1oii thu, phi lien quan dn tài san du giá: 

- Ngi.rài dang k' xem tài san du giá phái tr tiic phuang tin và chiu các lo?i chi 
phi di xem tài san, nghTa vi tài chinh khác theo quy djnh cüa pháp 1u.t (nêu có). 

- Ngithi mua duçic tài san c1u giá là ngixai trOng du giá cO trách nhim thanh toán 
1 phi cOng chfrng Hcip dng mua ban tài san dAu giá và tir  lien h vài cci quan chuc nàng 
d thirc hin thu tic chuyn quyn sc hth.i, quy&n sü drng tài san. 

- Nguai mua duçic tài san d.0 giá có nghia v1 tir lien he v&i co' quan chuc näng d 
thrc hin thu tic kê khai, chju Va np 1 phi truOc b. 

- Ngi.râi mua duçic tài san dtu giá phái chju trách nhirn np thu GTGT trong 
trithng hgp giá khâi dim chua bao gm thu GTGT ma tài san du giá thuc din phài 
chju thu. 

- Di vài tài san d.0 giá chua hoàn tht thu tic sa hüu, nguai rnua dixçic tài san phãi 

tr lien h vai co' quan chuc nang d duçxc giãi quyt theo quyt djnh cUa co' quan có thâm 
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quyn. Các nghia vi tài chInh, chi phi thu tc phát sinh ngithi mua duçxc tài san du giá 
chiu. 

6. Tin dt trffó'c: 10% giá khii dim. 
Trong trtxng hçip tham gia dAu giá: Khách hang np tin dt trtrOc tfr ngày 

25/03/2019 dn 27/03/2019 vão tài khoân s 6340201017545 cüa Cong  ty cô phn dâu giá 
Châu A mô t?i  Ngân hang nông nghip và phát trin nOng thôn Vit Nam — Chi nhánh Nhà 
B, trt'r trwing hcp Co thOa thun khác giia Cong ty C ph&n D.0 giá Châu A và khách 
hang tham gia du giá nhixng phâi tmc ngày ma cutc ban dAu giá. 

7. Tin mua hi so' tham gia du giá: 500.000 dng/h so'. 
8. Diu kin và thôi gian dàng k tham gia du giá: 
- Diu kiin clang ks': Khách hang clang k' tham gia du giá phái là Doanh nghip 

kinh doanh bt dng san và clap img các diu kin theo quy djnh t?i  Diu 58 cüa Lut dt 
dai, Diu 13 và Diu 14 cña Ngh djnh 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 và phái sü ding 
thtng mic dIch. 

- Thai gian clang ks': Trong gi& hàn.h chinh (ti-a ngày thir bay, chU nhat) t'.r ngày 
07/3/2019 dn ngày 27/3/20 19 tai  sé 209 Nguyn Thj NhO, phithng 9, qun Tan BInh, 
thành ph H ChI Minh. 

9. ThOi gian và dla  diem xem tài san: Trong giâ hành chInh tr ngày 21/3/2019 
dn ngày 22/3/2019 ti: phirmg 10, TP. VUng Tàu, tinh Ba Rja — Vüng Tàu. 

10. Thôi gian, dja dim ban du giá: Dr kMn vào lüc 10 gii 00 ngày 29/3/2019 
tti Cong ty C phAn Du giá Châu A. Dja chi: 209 Nguyn Thj NhO, phithng 9, qun Tan 
BInh, thành ph H Chi Minh. 

1LHInh thu'c dâu giá: Trirc tip bng lâi nói. 

12. Phu'oiig thfrc du giá: Trá giá len. 

13. Lien h: A TuAn — 0945678065 
Giám Dc 

Noi nhãn:  
- Cong  ty TNHH MTV Quân 1' nçi và Khai thác tài san 

Ngãn hang NoN&PT Nong thôn Vit Nam; 
- Khách hang;  
- Lixu vAn phông. 
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TNHH 

MTV QUAN LV N VA 

KHAI IHAC TAt SAN 

0 

CONG TY CP DAU GIA CHAU A CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
S: 01/3/20 19/DGCA — TBBDG Dôc lap — Tix do — Hanh phüc 

Tp. H ChI Minh, ngày 07 tháng 3 nãrn 2019 

THÔNG BAO BÀN DAU GIA 
AGRIBANK , 

s t dâu giá tài san so O1/2016/QH14 ngây 17 tháng 11 nãm 2016, cO hiu 

IyO1tháng7näm20l7; 

- Can cir Hcip dng djch vi ban du giá tài san s 02/12/2018/HDBDG/AMC-CHA 

duçxc k ngày 10 tháng 12 nàm 2018 gi&a COng ty TNHH MTV Quàn 1' nçi và Khai 

thác tài san Agribank (Agribank AMC) và Cong Ty C Phn Du Giá Châu A; 

- Can cr ph 1c hqp dng 1n thu nh.t k' kt ngày 06 tháng 03 nàm 2019 Cong ty 
TNHH MTV Quãn l' nçi và khai thác tài san Agribank (Agribank AMC) và Cong Ty 

C Phn Du Giá Châu A. 

Cong ty C Phn Du Giá Châu A thông báo ban du giá tài san sau: 

1. Ten to chfrc ban du giá tài san: COng ty Co PhAn Du Giá Châu A, trii s' 

209 Nguyn Thj NhO, phtthng 9, qun Tan BInh, thành ph H ChI Minh 

2. Ngirô'i có tài san du giá: Cong ty Quán 1 tài san cüa các to chüc tin dimg 

Vit Nam (VAMC) 

- Agribank Chi nhánh Nhà Be duçic xir 1' tài san bão dam theo üy quyên cüa 

VAMC 

- Agribank AMC di.rçic quyn dixa tài san bão dam ra ban dAu giá theo hçip dng 

djch vi xu I' nç dà k vói Agribank Chi nhánh Nhà Be. 

3. Ten tài san: Quyn sir diing dAt theo GiAy chirng nhn quyn sr ding dAt 
(GCNQSDD) so AD733691 (so vào so T02908) do UBND tinh Ba Rja — Vung Thu 
cap ngày 01/03/2006. Nguài sir di,ing dat: Cong ty TNHH Tu van — Djch vii - Thuang 
mai Thanh BInh (viêt tat là: COng ty Thanh Binh); 

+ ThiradãtsO :40+41+42+45+49+50+51 
+ Tàbãnds 24. 
+ Dja chi thi:ra dat phu&ng 10, TP Vüng Tàu, tinh BR - VT; 
+ Din tIch dat 9.996 m2. 
+ Miic dich sü dung 5.882,2 m2  là dAt xây drng bit thir d a, kt hçip 

djch vit du ljch; con li 4.113,8 m2 làdâtgiao thông. 
+ NguOn gOc sCr diing dat : nhn Quyen str diing dat theo kêt qua dâu giá 

Quyên si ding dat. 
* Ngun gc, tInh trng pháp 1 cüa tài sn và các giAy tb pháp 1 kern theo: 

Là tài san cüa Cong ty Thanh BInh the chap dê bão dam cho khoân vay cüa Cong ty cô 
phân thuang mi S.V.0 tai  Agribank Chi nhánh Nhà Be. Tài san bão dam nay dà duc 
Agribank Chi nhánh Nhà Be, Agribank AMC phôi hcp vâi các ben lien quan thu gir 
ngãy 08/10/20 18. 

GiAy to pháp lv kern theo: 
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- HçTp dng th chip bang tài san s 201012 10/TC, k' gira Agribank Chi nhánh 
Nhà Be (Ben nhn báo dam) vci Cong ty TNHH TVDVTM Thanh BInh (Ben bâo 
dam) vá Cong ty cô phân thircing mai S.V.0 (Ben vay), dä duçic Van phOng cong 
chirng sO 1, tinh Ba Rja — VQng Thu chirng nhn ngây 13/10/2010, so cong chng: 
2499, quyên so O1TP/CC-SCC/HDGD (kern Phii 1iic hgp dông so 01/PLHD dirgc Van 
phOng cong chüng so i, tinh Ba Rja — Vüng Thu cOng chirng ngày 23/03/2011, sO 
cOng chüng: 757; quyên so: 01TP/CC-SCC/HDGD). Dàng k GD1D tai Van phông 
dãng k9 quyên sCr diing dâttinh Ba Rja - Vüng Tàu ngày 13/10/2010. 

- Giy chirng nhn Quyn sCr dung dAt, s phát hành AD733691 (s vào so cap 

giây chrng nhn: T02908) do UBND tinh Ba Rja — Vüng Tàu cap ngày 01/03/2006. 

- Van bàn thOa thun v vic xr 1' TSDB giüa Agribank Chi nhánh Nba Be và 
Cong ty Thanh Binh k' ngày 14/09/20 18. 

- Van bàn s 1809/2018/TB ngày 18/09/2018 cüa Cong ty Thanh Bmnh, v vic 
de nghj xi'r 1' tài san the chap. 

- Biên bàn thu gi& tài san bão dam ngày 08/10/20 18. 
* Hin trng tài san dAn giá: Tài san duçic dAu giá theo nguyen trang có sao 

ban vy theo các chtrng thu thAm dnh giá drâi s 1178/2018/CT/VATC ngày 
19/11/2018 cüa COng ty c phAn thArn djnh giá và djch v tài san Toàn Câu (viêt tätlà: 
Cong ty thAm dnh giá Toàn Cu). 

4. Giá kh&i dim: 51.570.000.000 dông. 

Vit bAng chü:  Nám mimi mót tj' nãm tram bay mucri triu dng.t. 

- Giá trên chua bao gm các 1oi thu& phi và các nghia vii tài chinh khác theo 
quy djnh cüa pháp 1ut. 

5. Các Ioi thu, phi lien quan dn tài san dAn giá: 

- Ngthi dàng k' xem tài san dAu giá phãi tr tic phuo'ng tin và chiu các 1oi chi phi di 
xem tài san, nghia vi tài chInh khác theo quy djnh cüa pháp 1ut (nu co). 

- Nguii mua thrçrc tài san dAu giá là ngiRii trüng dAu giá có trách nhim thanh toán 1 
phi cong chi:rng Hçp dtng mua ban tài san dAu giá và tr lien h vói ci quan chirc näng 
dê th,rc hin thu tiic chuyn quyn so hUu, quyn sir diing tài san. 

- NguOi mua drcic tài san dAu giá có nghia vi tr lien h vOi cc quan chirc nàng dC thic 
hin thCi tic kê khai, chju và np 1 phi truOc ba. 

- NguOi mua duac tài san dAu giá phâi chiu trách nhim np thu GTGT trong truOng 
hçip giá khOi dim chua bao gm thus GTGT ma tài san dAu giá thuc din phâi chju 
thus. 

- Di vOi tài san dAu giá chua hoàn tAt thu tVc  sO hu, nguOi mua di.rcc tài san 
phãi tr lien h vOi ca quan chOc nAng d duc giái quyt theo quy& djnh cüa c quan 
có thAm quyn. Các nghia vi tài chInh, chi phi thu tic phát sinh nguOi mua duc tâi 
san dAu giá chlu. 

6. Tin dt tru*c: 10% giá khOi dim. 
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Trong tnrng hqp tham gia du giá: Khách hang nOp  tin dt truc t'.r ngày 
25/03/20 19 dn 27/03/20 19 vào tài khoân cüa Cong Ty CO Phân Dâu Giá Châu A, s 
6340201017545 ma tai  Agribank Chi nhánh Nhà Be, tth trithng hqp có thôa thun 
khac giira Cong ty C phAn Du giá Châu A và khách hang tham gia du giá nhixng 
phái tnràc ngày m& cutc ban du giá. 

7. Tin mua ho s0 tham gia du giá: 5 00.000 dong/hô sd. 

8. Diêu kiin và thôi gian däng k tham gia du giá: 
- Diu kin dàng k: Khách hang dàng k' tham gia &tu giá phãi là Doanh 

nghip kinh doanh bt dng san, Co dO diu kin tham gia d.0 giá d mua tài san dâu 
giá theo quy djnh cüa Lutt du giá tãi san s 01/2016/QH14 và dáp Crng các diu kin 
theo quy djnh ti Diu 58 cüa Luit dt dai, Diu 13 và Diu 14 cOa Nghj dnh 
43/2014/ND-CP ngày 15/05/20 14 và phái sr dicing tài san dOng mvc  dIch. 

- Thai gian dàng ks': Trong gia hãnh chInh (tth ngày thir bay, chü nht) tlr ngày 
07/3/2019 dn ngày 27/3/20 19 tai  s 209 Nguyn Thj NhO, phtring 9, qun Tan Binh, 
thành ph6 H Chi Minh. 

9. Thèi gian Va da dim xem tài san: Trong gia hành chInh ttr ngày 
21/3/2019 den ngày 22/3/2019 tai:  phu&ng 10, TP. Vüng Tàu, tinh Ba Rja —Vflng Tàu. 

10. Thôi gian, dja dim ban du giá: Dir kin vào lüc 09 giâ 00 ngày 
29/3/2019 t?i  Cong ty C phn Du giá Châu A. Dja chi: 209 Nguyn Thj NhO, 
ph.râng 9, qun Tan Binh, thành ph H ChI Minh. 

11. HInh thi.rc dãu giá: Tnrc tiêp b&ng lài nOi. 

12. Phtwng thüc dâu giá: Trã giá len. 

13. Lien he: A Tun - 0945678065 
Giám Dôc 

Nol nhân:  
- Agribank AMC; 
- Agribank Clii nhãnh Nhà Be; 
- Khách hang; 
- Luu van phOng. 
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