BOXAYDUG
TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM-CTCP
S:

CQNG HOA XA 119! CHU NGHiA \TIT NAM
Dc 1p - Ti,r do - Hnh phüc

3-3 /TCT-HDTL

Ha Nôi, ngày

thang 3 náni 2020

THÔNG BAO
V vic liya chon to chu'c bàn dan giá thanh ly tãi san, cong ci diiig c11 và vt tur cüa
Tong cOng ty Lap may Vit nam CTCP
Can cir Lut Du giá tài san s 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 cüa Quc hi nithc
Cong hOa Xã hi Chü nghia Vit Nam;
Can ctr Nghj quyêt s 354.1/NQ-HDQT ngày 05 tháng 12 näm 2019 cUa Hi dng
quàn trj Tong cong ty Lap may Vit Narn - CTCP ye vic Thanh l tài san cô djnh, cong
cii và diing cit, vt tu cüa Tong cong ty Lap may Vit narn - CTCP;
Can ci'r Nghj quyt s 96/NQ-HDQT ngày 26 tháng 03 näm 2020 cüa Hi dông
quán trj Tong cong ty Lap may Vit Nam - CTCP ye vic phê duyt giá khi diem và
phuong an thanh l tài san cô djnh, cong cii và ding ci, vt tu cña Tong cong ty Lap may
Viêt Nam - CTCP;
Tng cong ty Lpmáy Vit Nam - CTCP là dn vj có tài san dâu giá thông báo ye
vic 1ira ch9n tO chi'rc dâu giá dê bàn dâu giá tài san vâi rnt sO tiêu chI 1?a chn nhu sau:
1. Ten, dja chi cüa NgirOi CO tài san ban dan giá: Tng cong ty Lp may Vit
Nam — CTCP, dja chi 124 Minh Khai, Hai Ba Tri.rng, Ha Ni.
2. Tài san bàn dan già: Tài san thanh l là cong ci, diing cii, vt tmx cü thu hôi cüa
Tong cong ty Lap may Vit Nam — CTCP.
3. GiákhO'i diin cüa tài san dan giá: 5.850.000.000 VND (Närn t' tam tram näm
mum triu dông);
4. Tiêu chI 1ira chQn to chtrc bàn dan giá tài san:
T chirc du giá tài san phái CO các tiêu chI theo quy djnh tmi khoãn 4 Diêu 56 Lut
Dâu giá tài san sO 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 cüa Quôc Hi nuOc Cong hOa xA hi
chü nghia Vit Nam ye dâu giá tài san bao gOm:
- Cor si vt cht, trang thit bj cn thit bão dam cho vic dtu gia di vâi 1oti tài san
dâu gia;
- Phuorng an du gia khá thi, hiu qua;
- Nang hrc, kinh nghim và uy tin cOa tO chirc dâu giá tài san;
- Thu lao dich vu du giá, chi phi du giá tài san phñ hp;
- CO ten trong danh sách cac t chüc du gia tài san do B Tu pháp hoc Sâ Tu
phap cOng bô;
- Các tiêu chI khác phU hçp vâi tieu clii do TOng cong ty Lap may Vit Nam —
CTCP quyêt djnh.

5. Thôi gian, dja dim np ho so' däng k tham gia hra chQn to chtrc dâu giá:
- Thai gian nhn h so: TruOc 16h30 ngày 01 tháng 04 näm 2020 (Trong giO' hành
chinh).
- H so np trirc tip hoc giri theo dithng buu din (Hc scr gi'i theo du'&ng bu'u din
dtcçic tInh theo cidu bitu din trzthc 17 già cüa ngày kêt thic thông báo).
- Dja dim np h so: Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP (Dja chi. So' 124
Minh Khai, quin Hai Ba Trwng, thànhphO Ha N5i) (Din thogi lien h: 0243.8633067).
- Khi np h so dang k tham gia trirc tip, ngiRi den np h so ctn XUtt trInh gity
giâi thiu, CMTND.
- Khong trá 1ti ho so di vâi các hè so không duçc hra ch9n.
Xin chân thành cam on và trân trçng kInh châo./.
Nol nhln:
- Nhutrén;
- HDQT(dB/c);
- Ltru VTLT, HDTL.
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