
KT. TONG GIAM DOC-
p.1  ONGGIAMDOC 

côNtv 
TRACH NKM HU 

MQTTHANH V 
QUAN LYTAI SAN - 

TOCH(ICTi sUNG 
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iang Nam 

NGAN HANG NRA NUOC VIT NAM CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
CONG TY QUAN L TAI SAN Dc 1p — Tir do — Hnh phüc 

S6: Q' /VAMC-Ban3 Ha N5i, ngày Q.l tháng1..  nàm 20... 
V/v. Cung cá'p d/ch vy thm d/nh giá 

KInh giri: Các Doanh nghip thm djnh giá 

D dáp 1rng yêu cu cong vic, Cong ty Quãn 1 tài san (VAMC) dang 1i.ra ch9n 

dcm vj Co kinh nghim và nang 1rc d thm dnh giá trj tài san bão dam (TSBD) cUa 

khoãn na nh.m mxc dich lam Ca s tInh toán trIch 1p dr phOng n:i.i ro và xir 1 ng 

(thông tin chi tjlt TSBD tgi phy lyc dInh kèm) theo quy dnh pháp lust hin hành. 

VAMC d nghj Qu doanh nghip cung cp báo giá dch vi thAm djnh giá d6i 

vi TSBE) nêu trên. Doanh nghip thrcrc chçn là doanh nghip dãp img dugc yêu cu 

v tin d, chit hicing djch vi và có chi phi thp han. 

Bàn báo giá d nghj qu doanh nghip gCri trrc tip hoc chuyn qua biru din 

dn Ban Du liz và Mua bàn ng thi, tnr?Yng, Cong ty quãn 1 tài san — Tang 3, Nba G, so 

49 L Thai T, Phung L Thai T& Qun Hoàn Kim, TP. Ha Ni; Din thoi: 

0243 .93 52868. 

Han cu6i nhn báo giá và h so näng 1irc dn 17h00 ngày ./f2O2l. 

Cam an sr h9p tác cUa Qu doanh nghip. 

Noi nhin: 
- Nhtr trên; 
- TGD (d b/c); 
- Liru: HC-NS, Ban 3. 



PHIl LUC: THÔNG TIN TAI SAN TIIM DINH GIA 

(Kern theo Thông báo s ....../VAMC-Ban3 ngày ... / . ./202]) 

Hçrp dông 

the chap 
. 

Dac diem tai san 
Tinb trng 

pháp 1' 

Quyn si:r diing dAt theo GiAy ehirng nhn quyn sir diing dAt s 

AP 878475, s vào s cAp GCN QSDD: T10584 do S& Tài 
HDTC so 

013/09/11 

. 
nguyen và Môi tri.rng tinh Ba Ria - ViIng Tàu cap ngày 

HDTC &rçic 

côngchüng 
11/09/2009. Chi tiêt: ThCra dat so 10; T? bàn do so 68 tai dja 

TC/HDTC , 
chi: phrnmg Thãng Tam, Tp Vüng Tàu, tinh Ba Ra — Vüng 

Tài san the 

ngày chap có däng 
Tàu; Diên tich dat 12.076,5m2; Muc dIch sr dung: Dat ca s 

28/9/2011 k GDBD 
SXKD; ThOi han  scr ding dat: den ngày 29/10/2053; Nguôn 

g6c dAt: Nba nuàc giao dAt có thu tin sr ding dAt. 
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