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Ha Ni, ngày 30 tháng 09 nám 2019 

S: A3L2iTB-VAMC 

THÔNG BAO 

Can th Thông tu so' 19/2013/TT-NHNNngày 06/09/2013 cia Tho'ng dO'c NHNN 

Viçt Nam quy djnh v mua, ban, xi- lj nr xáu cza Cong ty Quán l tài san cia các to 

chic tin dyng Viçt Nam và các van ban tha do'i, bo' sung lien quan; 

Cong ty Quãn 1 tài san thông báo mCrc li su.t tham chiu cüa the khoãn nç xu 
dã thrqc Cong ty Quãn l tài san mua nhii sau: 

1. Lãi sut tham chiu: 

Co s xdc dinh Mi suit: 

Lâi suit tham chiu = Lãi suit huy dng vn bmnh quân 12 tháng (cá than và 

TCKT) cüa 04 Ngân hang thi.rcing mi Nhà ntrâc (Agribank, BIDV, Vietinbank, 

Vietcombank) + Biên do thi sut ducic xac dinh là mirc bInh quân chênh 1ch giUa lài 
suit cho vay ng.n hii 12 tháng thông thuing cüa 04 Ngân hang thucing mi Nhà nuâc 

vOi lãi sut huy dng bnh quân k' h.n 12 thang (cá nhân và t chrc) cüa TCTD do. 

Má'c Mi sutt tham chili, dwçtc xdc djnh: 

Loai tin 
Mfrc lãi sut tham chiu 

(%/näm) 

VND 9,3 

USD 4,8 

ETJR 4,9 

2. Thôi gian áp diing: 

Qu 04/2019 (tCrngay 01/10/2019 dn ngày 31/12/2019). 



TONG GL&M pOc 

CÔNGTY 
wAcH HM HLPJ K 

MOTTHANHVA l 

QUAN LV ili  s' 
TOCHI! DU 

NAY 

oàn Van Thàng 

3. Phm vi và di ttrqng áp ding: 

Các khách hang và khoãn ng dáp frng dy dü các diu kin theo quy dinh tai 

khoàn 1, 2, 3 - Diu 28 - Thông tu 19/2013/TT-N}INN ngày 06/09/2013 cüa Thng 

c N}IINN Vit Nam quy djnh v mua, bàn, xü 1 nçi xu cüa Cong ty Quàn 1 tài san 

cüa các t chüc tin diing Vit Nam (VAMC) và các van bàn sira di, b sung lien 

quan. 

Noinhmn: 

- Ca quan TTGSNHINN (d b/cáo); 

- HETV (d b/cáo) 

- Ban Tng Giám dc 

- Các TCTD; 

- Các Ban thuôc VAMC; 

-LuuHCNS,Ban2. 
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