
NGAN HANG NHA NUC3C VIT NAM CQNG HOA XA 1191 CHU NGIIIA VIIT NAM 
CONG TY QUAN L TAI SAN Dc 1p - Ti do - Hnh phüc 

S .W/TB-VAMC HàNi, ngàyG tháng 44 nãm 2021 

THÔNG BAO DAU GIA TAI SAN (LAN 10) 

1. Ngtrôi Ce tài sail du giá và ti chfrc du giá tài san: 
Cong ty TNHH MTV Quãn 1 tài san cüa các TCTD Vit Nam (VAMC), dja cM: 

22 Hang Vôi - Hoàn Kim - Ha Ni. 
2. Tài san du giá: 
2.1. Ten tài san: Là cãc tài san bào dam cüa ben thir ba bào dam cho khoãn nci cüa 

khách hang Than Hng Thanh Giang, VAMC d mua nçi theo giá trj thj trixmg tir Ngân 
hang Nông nghip và Phát trin Nong thôn Vit Nam - chi nhánh L Thung Kit 
(Agribank L Thtthng Kit) theo Hcip dng mua ban nçi s 6808/2018/HDMBNNAMC 
-AGR]IBANK.CNLTK ngày 28/12/2018. 

2.2. Chi tiê't các tài san: 
a) Tài san 1: Là các quyên sfr diing dt trng cay lâu näm ti x Nhm Dcrc, huyn 

Nhà Be, thành ph H ChI Minh, có thng din tIch 48.687 m2 theo 15 Giy chimg nhn 
quyn sr d%lng dt do UBND huyn Nhà Be cp cho Ong Than Thanh Giàng và Ba 
Nguyn Vit Ha. 

b) Tài san 2: Là các quyn s1i diing tht trng lüa tai  xä Nhan IXrc, huyn Nhà Be, 
thành ph H Chi Minh, có thng din tIch 2.804 m2 theo 10 Giy chrng nhn quyn sl'r 
di1ng dAt do LJBND huyn Nhà Be c.p cho Ong Than Thanh Giãng và Ba Nguyn Vit 
Ha. 

(*) Lwu j: Thông tin ye' tài San du giá dwçrc nêu chi tiê't tgi h sd dau giá. 

2.3. Khách hang vay: Ba Than Hng Thanh Giang; dja chi s 62 dtthng 33 KP2, 
phu?mg BInh An, qun 2, thành ph H CM Mirth. 

2.4. T chic tin dung cho vay: Ngân hang Nong nghip và phát trin nông thôn Vit 
Nam - Chi nhánh L Thithng Kit. 

3. Giá khOi dim: 
- Tài san 1: 209.248.114.000 dng (Bang cht: Hal tram linh chin tj), hal tram b6n 

mzwi tam triu, mt tram mwài bn nghln dng) - Giá khâi dim không áp diing VAT. 
- Tài san 2: 10.082.972.000 dng (Bcng chf-: Mzthi , không tram tam mwcri hal 

triu, chin tram bay mwai hal nghln dng) - Giã kh&i dim không áp dung VAT. 
4. Thbi gian, dja dim, diu kin, cách thu'c ban h soS, tip nhn h s0 dAng k 

tham gia dâu giá: 
- Th?ñ gian ban, tip nhn h sa: Tir ngày 29/11/2021 dn h& ngày 15/12/2021. 

Mi Ca than, th chirc chi duçic mua 01 (met) bO h sci dang k tham gia dAu gia. 
- Da dim ban, tip nhn h sa: Tni so cüa VAMC, dja chi s 22 Hang  Vôi, qun 

Hoân Kim, Ha NOi  vã tr,i sei cüa VAMC cM nhánh H Chi Minh, dja chi tng 6, tôa nhà 
SaiGon Plaza, 24 Lé Thanh Ton, phtrcrng Ben Nghé, Quân 1, TP HCM hoãc ban va tiêp 
than ho sa qua &rng bru chmh (Luu y VAMC chi than ho s dang ky tham gia dâu 
giã trong ngày lam vic, gii hânh chInh theo thM hn dA thông bão). 
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- Tin mua h sci: 500.000 dng/b (Bcng chtt: Näm tram nghln dng). 
- Cách thác dàng k tham gia du giá: Khách hang dang k tham gia du giá 

n5p h sa theo quy d.inh nêu trên, lien h vái VAMC d ditcrc hu-&ng dn dãng /cj5  tài 
khoán dcu giá (nEu chwa có tài khoán trên website) trén website: https://lacvietaution.vn. 
Sau khi có tài khoân du gid dã dwcic xác thtc, ngwài tham gia du giá dáng nhp vào h 
tho'ng bcng lài khoán dã tçzo và bdm nz2t "Dang k3 tham gia dáu giá" di v&i tài san 1, 
tài san 2. Ngzthi tham gia dá'u giá si nhn dwçrc thzr diên ti't (email), huáng dán n3p các 
khoán tiê'n và lam các thi tyc tip theo. 

5. Thôi gian, dla  dim xem tài san dâu giá, giy to lien quan cüa tài san: 
- Th&i gian dang k xem tài san: Tr ngày 29/11/202 1 dn h& ngày 15/12/202 1. 
- T chirc xem tài san: Tr ngày 14/12/202 1 dn ngày 16/12/202 1 ti dja dim cUa 

the tài san nêu ti miic 2. 
(*) Lu'u fl: VAMC chi t ch&c di xem tài san di vái cOc khách hang dã mua h Scx 

dá'u giá và n5p Giá'y dang kj xem tài san dzng thai gian quy djnh. Khách hang tham gia 
dá'u giá có trách nhim tim hilu k9 ye' hin trgng tài san, t kie'm tra, do dçic din tich và 
chi trá toàn b5 chi phi cho viêc kie'm tra, do dçzc do. 

6. Tin dt tru*c: 
- Tài san 1: 20.000.000.000 dng (Bcng ch11: Hai mucii t)) dng). 
- Tài san 2: 1.000.000.000 dng (Bang chI: M.7t tj' dng). 
- Th&i gian np tin dt tnrcc: Tr ngày 15/12/2021 dntrixOc 16h ngày 17/12/2021. 
7. Hmnh thfrc, phircrng thfrc du giá: 
- Phi.rcrng thrc du giá: D&u giá theo phwrng thirc trã giá len. 
- Hinh thirc d.0 giá: DAu giá trrc tiiyn. 
8. ThOi gian, dla  dim ti chtrc du giá: 
- Thai gian t chirc du giá: Tr 14h00 dn 15h00 ngày 20/12/2021 trén trang dAu 

giá trrc tuyn http://lacvietaution.vn, cu th nhu sau: 
+ Du giá tài san 1: Bt dAu 14h00 Va kt thi.'jc 1iic 14h30, 
+ Du giá tài san 2: B&t d&u 14h30 và kt thüe lüc 15h00. 
T chirc, Ca nhân có nhu c&u dAng k)' tham gia du giá, lien h VAMC (ngay lam 

vic) d duçe huàng dn chi tiêt. Thông tin lien h: Ban Du giá tài san; Din tho.i: 
024.39352862; Email: bdgtssbvamcy 

Trân tr9ng thông báo! 

Noi nhn: 
- HDTV 1r (d b/c); 
- Ban diEu hãnh 
- Ben bào dam: Ong ThAn Thanh GiAng và 

Ba Nguy&i Vit HA (d bi&); 
- Agribank CN L Thuông Kiit  (de p/h); 
- Ban biên tp website VAMC; Cng thông 

tin din tCr chuyn nganh DG (d dang tin); 
- Lixu : HCNS, Ban DG. 
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