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S& IVAMC-Ban3 

V/v: Cung cp ditch vii thm djnh giá Ha Nç3i, ngàytháng 11 näm 2021 

KInh gui: Các Doanh nghip thm djnh giá 

Cong ty Quãn l tài san (VAMC) xin g1ri dn Qu doanh nghip li chào trân 

tr9ng và hcip tác. 

D dáp 11ng yeu cu Cong vic, Cong ty Quãn l' tài san (VAMC) dang lira chçn 

dan vj có kinh nghim và näng l?c  d thm djnh giá trj khoãn nçx bao gm tài san bão 

dam (TSBD) cüa khoàn nci nhtm muc dIch lam ca sâ cho vic mua, ban và xi:r l nçi 

(thông tin chi tie't khoán no' và TSBD tçzi phi lyc dInh kern,) theo quy djnh pháp lust 

hin hành. 

VAMC d nghj Qu doanh nghip cung cp báo giã cho djch vii thm dnh giá 

di vâi khoãn nçi nêu trên. Doanh nghip duçic chçn là doanh nghip dáp irng &rçlc 

yeu c.0 v tin d, chit lucmg dch vi và Co chi phi thp han. 

Bàn báo giá và h sa näng lirc d nghj qu doanh nghip gi:ri trrc tip ho.c 

chuyn qua bu'u din dn Ms. Thuqc - Ban Du tu và Mua ban nq thj truô'ng, Cong ty 

VAMC — Tang 3, Nhà G, s 49 L Thai T, Phuô'ng L Thai T, Quan  Hoãn Kim, 

TP. HàNôi; Dienthoai: 098.33.114.55. 

Han cui nhn báo giã và h sa näng lirc dn 17h00 ngày ..2.../A<1./2021. 

Cam an sr hçip tác cüa Qu doanh nghip. 



PIIU LU -, KHOAN r vA TM SAN THAMmINU GIA 
coNc-ry , 

(Kè 9 JC - .. ' .. XQ /VAMC-Ban3 ngày &b2. t.fl. ./2021) 
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Thongti tti 4  m23/08/2021): 
Q11,. -op 

TT Dir nq gc Dir ncr lâi BBTD 

1 
s 01/2016-HDTDDA/NHCT16O- 

QBS-ICD ngày 18/1/20 16 161.360.000.000 40.323.031.026 

Ting cong '.. 1.61.360.000.000 40.323.031.026 

II. Thông tin v tài san 

T 
T 

dÔng 
Eäo darn 

Mo ta chi tit TSBD my tphap ly 

UDTC 
quyen tai 
Sfl SO 

0 1/2016/ 
1 
HCT- 
QBS 
ngày 
14/1/2016 

Quyn tài san phát sinh tx các 
thuê 1.i 100.000m2 dat ti lô 

CN4.4F, KCN Duih VU, UP lô 

CN4.40, KCN Dinh VU, HP theo 
GCNQSDD s6 CK 926931 (hc 
tha 2 GCNQSD dat so 
CC540970 va GCNQSD d.t so 
CD688590), mc dIch: Dat KCN, 
thai han  s dng: 23/6/2058, 
Ngun gc: d.t thuê trà tiên hang 
näm cüaDN dutuhthng U 

cong nghip do SYTNMT TP Hâi 
PhOng cp ngày 23/5/20 18 cho CtY 
CP XNK Quãng Binh. 

-IThthuê1idatso 
DVIZJSC.052.2015.LLC.MKG ngày 
10/12/20 15 giüa CTCP KCN Dlnh VU 
và CTCP XNK Quãng Binh. 
- 1i dt s 
DVIZJSC.053.2015.LLC.MKG ngày 
10/12/20 15 giüa CTCP KCN Dinh VU 
và CTCP XNK Quàng Bmnh; 
- Cty CP XNK Quang BI.nh ducic cap 
phép du tix d an càng cn Dh VU — 
Quãn Binh trên din tIch dt 18,45 ha 
(gm 10 ha thuc tài san the chap và 
8,45 ha th chp tai  Aibank theo các 
van bàn: 
+ GCN dux s 0558604513 cp l 
1n ngày 26/11/2015; 
+ Giy phép xây drng séj: 903/GPXD-
BQL ngày 24/5/20 16; 
+ Quyt djith cong b mi rng cãng 
cnDmnhVu—QuãngBthhcUab 
GTVT ngày 11/10/2018. 

2 

HDTC 
don san g 

02/2016/ 

Toân bô MMTB cüa dir an du tix: 
-05hêthngcameratheodoigiám 

1' 
-0ihthng phn mm chuyên 

- Bàn sao GCN dâu tii m so dr an 
0558604513 
- Bàn sao d toán xay lap cong trmh 
ngày 25/11/2015 và các phi 1%ic. 

Dan vi:  &ing 



HDTC/N 
HCT- 
QBS 
ngày 
14/1/2016 

ngành qun 1 kho bi. 
-02 xe nâng container chuyên dmg 
, tãi tr9ng 45 tan. 
- 04 xe nãng hang chuyên ding 
trongkho. 

BDTC 
BDSs 
03/2016/ 
BDTC/N 
HCT 
QBS 
ngày 
14/1/2016 

Tài san gãn lien vài các thra dat so: 
-70.000 m2 dat ti lô CN4.4F, KCN 
DinhVü,HP 
-30.000 m2 dt tai  lô CN4.4G, 
KCN Dinh Vu, HP 
Bao gôm: nhà Xe, nhà kho, khôi 
van phông, bãi d Xe... 

- Ban sao GCN dâu tu ma so d%r an 
0558604513 
- Bàn sao dr toán xây 1p cong trinh 
ngày 25/11/2015 và cac phi lic. 
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