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Thư ngỏ: Kính gửi Quý khách hàng 

Lời đầu tiên xin gửi tới Quý khách hàng lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. 

Công ty Cổ phần Tài chính Viicy Việt Nam (viết tắt là VIICY) được thành lập trên 
cơ sở hội tụ tài năng của những cán bộ trẻ, năng động, có nhiều kinh nghiệm và chuyên sâu 
trong lĩnh vực thẩm định giá, đấu giá. Đội ngũ cán bộ nhân viên của Công ty là tập hợp của 
phần lớn cán bộ và thẩm định viên về giá làm việc tại Công Ty Cổ phần Thẩm định giá và 
Dịch Vụ Tài chính Hà Nội (trước đây là Trung tâm tư vấn Dịch vụ Thẩm định giá và Bán 
đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tài chính Hà Nội) chuyển sang. Công ty chính thức đi vào hoạt 
động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần có Mã số doanh nghiệp: 
0107307160 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp 
và Thông báo số 153/TB – BTC ngày 21/3/2016 của Bộ tài chính về doanh nghiệp đủ điều 
kiện hành nghề thẩm định giá năm 2016. 

Với bề dày kinh nghiệm của nhiều cán bộ làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân sách 
giá cả; các thẩm định giá viên, đấu giá viên của Công ty Cổ phần Tài chính Viicy Việt Nam 
đã được đào tạo bồi dưỡng, trải nghiệm, cọ sát với thực tế nghề nghiệp và ngày càng trưởng 
thành lớn mạnh. Đội ngũ cán bộ của Công ty đã tư vấn, trợ giúp cho khách hàng một cách 
hiệu quả nhất và được khách hàng tín nhiệm. 

Sản phẩm dịch vụ tư vấn thẩm định giá và bán đấu giá tài sản do Viicy thực hiện là 
kết tinh trí tuệ của nhiều người cùng chung sức để làm ra sản phẩm đó; nó đã mang lại lợi 
ích thiết thực cho khách hàng trong việc quyết định nhanh chóng: Đầu tư mua sắm tài sản 
thông qua các hình thức đấu thầu, đấu giá, vay vốn, góp vốn liên doanh, cổ phần hóa doanh 
nghiệp, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng… 

Với phương châm hoạt động; Chia sẻ lợi ích - gắn kết bền lâu với khách hàng. VIICY 
tin tưởng rằng, sản phẩm dịch vụ do công ty chúng tôi cung cấp sẽ đáp ứng được mọi yêu 
cầu của khách hàng. 

Hãy liên hệ với chúng tôi để được: 
 - Tư vấn thẩm định giá và bán đấu giá. 
 - Tư vấn đầu tư tài chính. 
 - Tư vấn, thiết kế mỹ thuật Công nghiệp 
Số máy: 04.32373966; 04.32373967; 04.32373968; 04.32373969  
Số máy Tổng Giám đốc: 0912.179.732 . Website: www.viicy.com 
Xin chân thành cảm ơn./.                                                                             

 Tổng Giám đốc 
Phó Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam 

 

              Nguyễn Quang Hùng 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Các phòng có chức năng nhiệm vụ Kinh doanh – Sản xuất 
 Các phòng có chức năng nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động của Công ty 
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THUYẾT MINH SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY 
 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 

- Lập chương trình công tác và phân công các thành viên thực hiện việc kiểm tra giám sát 

hoạt động của Công ty; 

- Ký các văn bản, quy định, thoả thuận thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và được 

Hội đồng quản trị thông qua; 

- Được uỷ quyền và chịu trách nhiệm về sự uỷ quyền của mình; 

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ. 

2. Tổng Giám đốc Công ty 

- Nghiên cứu vận dụng các chế độ chính sách liên quan đến hoạt động kinh doanh của công 

ty đặc biệt là chính sách liên quan đến công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản; 

- Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị; 

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty; 

- Trực tiếp theo dõi chỉ đạo một phòng nghiệp vụ hoặc điều hành một lĩnh vực chuyên môn 

cụ thể; 

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công việc chung của công ty, đảm bảo không 

gây phiền hà và ách tách công việc; 

- Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình công tác, quý, năm về phương hướng và kết quả 

kinh doanh của công ty; 

- Giải quyết các vấn đề khiếu nại, tố cáo đối với các cổ đông, người lao động hoặc cơ quan 

pháp luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp. 

3. Phó tổng Giám đốc Công ty 

- Nghiên cứu các chế độ chính sách liên quan đến quá trình điều hành kinh doanh hoạt 

động của công ty trong lĩnh vực được phân công phụ trách; 

- Giúp việc cho Tổng giám đốc, chịu trách nhiệm  toàn bộ trước Tổng giám đốc về tổ chức, 

chỉ đạo, điều hành kinh doanh, kiểm tra việc thực hiện các mặt công tác được giao theo 
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chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn nhất định, đảm bảo công việc không bị ách tắc, chậm trễ 

và xử lý theo đúng quy định của pháp luật; 

- Giải quyết các vấn đề khiếu nại, tố cáo đối với các cổ đông, người lao động hoặc cơ quan 

pháp luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình. 

4. Phòng Thẩm định giá 

Chức năng Thẩm định giá: 

- Tìm kiếm các đối tác và khai thác các nguồn hàng liên quan đến thẩm định giá các loại 

hàng hóa ,tài sản, bất động sản, cổ phần, thẩm định quyết toán vốn đầu tư, thẩm định xác 

định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa các tổ chức cá nhân nhằm đảm bảo kế hoạch kinh 

doanh của công ty; 

- Theo dõi cập nhật các thông tin giá cả đối với một số mặt hàng thiết yếu do Nhà nước 

quy định ban hành, nắm bắt thông tin thi trường để phục vụ công tác thẩm định giá; 

- Thẩm định giá trị bất động sản; 

- Thẩm định động sản; 

- Thẩm định thương hiệu; 

- Thẩm định giá trị doanh nghiệp và xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa; 

- Thẩm định quyết toán vốn đầu tư; 

- Thực hiện lưu trữ thông tin về giá, chứng thư và hồ sơ liên quan đến thẩm định giá; 

- Tham mưu cho Ban giám đốc Công ty xây dựng quy trình thẩm định giá, xây dựng mức 

thu dịch vụ về thẩm định giá để Ban giám đốc công ty quyết định; 

- Được tham gia vào việc xây dựng kế hoạch kinh doanh của công ty; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc giao. 

Chức năng cung cấp Dịch vụ bán đấu giá: 

- Tìm kiếm đối tác và khai thác các nguồn hàng liên quan đến các loại hàng hóa, tài sản, 

bất động sản, cổ phần, môi giới bất động sản của các tổ chức cá nhân nhằm đảm bảo kế 

hoạch kinh doanh của công ty; 

- Phối hợp với phòng Kế toán - Tài vụ triển khai ký kết các hợp đồng bán đấu giá các loại 

hàng hóa, tài sản, bất động sản, cổ phần, môi giới bất động sản cho các tổ chức cá nhân 

- Ban hành quy chế, thông báo bán hàng, đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng 
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- Tổ chức tiếp nhận hồ sơ khách hàng tham gia đấu giá 

- Tổ chức bán đấu giá, lập biên bản đấu giá, thảo quyết định bán hàng hóa, tài sản, cổ phần, 

đấu giá bất động sản trình Ban giám đốc ký ban hành; 

- Phối hợp với các tổ chức cá nhân, cá nhân thuê đấu giá giao tài sản cho khách hàng trúng 

đấu giá; 

- Mở sổ theo dõi đăng ký đấu giá và kết quả đấu giá, lưu giữ hồ sơ đấu giá theo quy định; 

- Thực hiện cac dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, dịch vụ 

tư vấn bất động sản, dịch vụ quảng cáo bất động sản, dịch vụ quản lý bất động sản; 

- Tham mưu cho Ban giám đốc Công ty xây dựng quy trình, quy chế bán đấu giá, xây dựng 

mức thu dịch vụ về môi giới, quảng cáo, quản lý bất động sản để trình Ban giám đốc Công 

ty quyết định; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc giao. 

5. Phòng Thiết kế Mỹ thuật Đa phương tiện 

- Tìm kiếm các đối tác và khai thác các nguồn hàng liên quan đến thiết kế và tư vấn mỹ 

thuật đa phương tiện. 

- Phối hợp với phòng Kế toán – Tài vụ triển khai ký kết các hợp đồng thiết kế mỹ thuật đa 

phương tiện bao gồm thiết kế  và in ấn các sản phẩm, nhưng khống giới hạn chỉ là bộ sản 

phẩm nhận diện thương hiệu, các ấn phẩm truyền thông,  tạp chí tập san, catalogue, bảng 

biển và poster quảng cáo,  phông hội nghị & sự kiện, menu cho nhà hàng khách sạn, 

brochure quảng cáo, album ảnh nghệ thuật, đồ họa ảnh cho phim, giao diện website & 

phần mềm ứng dụng các thiết bị di động, các loại phong bì và thiếp cho cho tất cả các sự 

kiện, hình ảnh dùng để in lên vật dụng cá nhân và các chất liệu khác như thủy tỉnh pha 

lê, và bao bì sản phẩm.       

- Phối hợp với phòng Marketing và phòng Công nghệ thông tin để giúp xây dựng, quảng 

bá thương hiệu Công ty, các nhãn hiệu được bảo hộ dưới tên Công ty qua các kênh truyền 

thông và phương tiện thông tin đại chúng. 

- Kiểm tra giám sát công việc của nhân viên thuộc bộ phận mình, bao gồm các nhiệm vụ 

sau: lập kế hoạch giao việc cho nhân viên thuộc bộ phận marketing, lập kế hoạch kiểm 
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tra giám sát nhân viên, thực hiện công tác điều động nhân sự, thuyên chuyển công tác 

thuộc phạm vi bộ phận marketing. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc giao. 

6. Phòng Kế Toán - Tài vụ 

- Thực hiện công tác kế toán, thống kê, thống kê , lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, 

năm theo chế độ hiện hành 

- Phối hợp với phòng thẩm định giá trong việc soạn thảo và thanh lý các hợp đồng dịch vụ 

trong lĩnh vực tư vấn dịch vụ thẩm định giá đối với các tổ chức và cá nhân, theo dõi đôn 

đốc các tổ chức cá nhân thanh quyết toán các khoản tiền mà hợp đồng đã ký kết, thanh lý; 

- Phối hợp phòng Dịch vụ bán đấu giá trong việc soạn thảo và thanh lý các hợp đồng dịch 

vụ trong lĩnh vực bán đấu giá, tư vấn môi giới bất động sản, thu tiền đặt cọc của khách 

hàng, theo dõi đôn đốc các tổ chức cá nhân thanh quyết toán các khoản tiền đã thực hiện 

hợp đồng, thanh lý với công ty; 

- Soạn thảo các hợp đồng kinh tế khác liên quan đến nhiệm vụ hoạt động của công ty; 

- Soạn thảo các hợp đồng kinh tế khác liên quan đến nhiệm vụ hoạt động của công ty; 

- Phối hợp với phòng Hành chính tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng cơ sở vật chất, 

trang thiết bị làm việccả các phòng, tài sản chung của công ty; 

- Tham mưu cho Ban giám đốc Công ty xây dựng quy chế quản lý tài chính, quy chế chi 

tiêu nội bộ, quy chế trả tiền lương, tiền thưởng; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc giao. 

7. Phòng Hành chính – Tổ chức. 

- Thực hiện các công tác hành chính của công ty như công tác lễ tân, tiếp khách, đối ngoại, 

mở lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ theo nhiệm vụ được giao; 

- Quản lý, sử dụng, củng cố cơ sở vật chất , trang bị phương tiện làm việc của Công ty; 

- Thực hiện việc quảng bá, đưa tin hoạt động của Công ty trên các phương tiện thông tin 

đại chúng, trên website , thực hiện công tác tin học, quản lý trang web của công ty; 

- Nghiên cứu tiếp thu kịp thời các chế độ chính sách liên quan đến công việc được giao; 

- Thực hiện công tác quản lý lao động tiền lương, bảo hiểm bao gồm: tuyển dụng, nâng 

lương, đề bạt, miễn nhiệm cán bộ, xây dựng quỹ lương, quản lý sổ bảo hiểm….. 
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- Tham mưu cho Ban giám đốc công ty xây dựng quy chế quản lý lao động, tiền lương, 

quy định nhiệm vụ quyền hạn và chế độ trách nhiệm của người lao động; 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc giao. 

8. Phòng Marketing 

- Phối hợp với phòng Thiết kế Mỹ thuật đa phương tiện và phòng Công nghệ thông tin tạo 

hình ảnh, phát triển thương hiệu, và các nhãn hiệu được bảo hộ dưới tên Công ty, bao 

gồm nhưng không giới hạn ở các nhiệm vụ sau: tổ chức quản lý và chăm sóc khách hàng, 

chương trình hậu mãi dành cho các sản phẩm dịch vụ được Công ty cung cấp, và tham 

gia tài trợ các hoạt động xã hội. 

- Nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm dịch vụ, mở rộng thị trường, bao gồm nhưng 

không giới hạn ở các nhiệm vụ sau: tổ chức hệ thống thu nhập thông tin về sản phẩm dịch 

vụ, giá, đối thủ cạnh tranh; đánh giá thông tin ra quyết định thay đổi chỉnh sửa sản phẩm; 

định hướng về thiết kế sản phẩm, nhãn hiệu mới; xây dựng chiến lược mở rộng thị trường. 

- Phối hợp với phòng Thiết kế Mỹ thuật đa phương tiện và phòng Công nghệ thông tin 

thực hiện các chương trình Marketing do Ban Giám đốc duyệt. bao gồm nhưng không 

giới hạn ở các nhiệm vụ sau: lập kế hoạch marketing theo yêu cầu của Tổng Giám đốc, 

tổ chức thực hiện chương trình marketing, theo dõi điều chỉnh báo cáo tình hình thực 

hiện. 

- Tham mưu cho Ban Giám đốc (BGĐ) và Tổng Giám đốc Công ty về các chiến lược 

marketing, sản phẩm, dịch vụ, khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nhiệm 

vụ sau: tham mưu cho BGĐ về việc phát triển thương hiệu & nhãn hiệu, phát triển kênh 

phân phối, xây dựng nhãn hiệu mới, và hỗ trợ cho các bộ phận khác thực hiện đúng theo 

các chương trình marketing. 

- Kiểm tra giám sát công việc của nhân viên thuộc bộ phận mình, bao gồm các nhiệm vụ 

sau: lập kế hoạch giao việc cho nhân viên thuộc bộ phận marketing, lập kế hoạch kiểm 

tra giám sát nhân viên, thực hiện công tác điều động nhân sự, thuyên chuyển công tác 

thuộc phạm vi bộ phận marketing. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao. 
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9. Phòng Công nghệ thông tin 

- Tham mưu cho Ban Giám đốc (BGĐ) và Tổng Giám đốc về công tác quản lý và phát 

triển ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực hoạt động sản xuât kinh doanh của 

Công ty, nhằm tăng năng suất hiệu quả làm việc của các bộ phận và toàn thể Công ty. 

- Tham gia phối hợp với phòng Thiết kế Mỹ thuật đa phương tiện và phòng Marketing để 

giúp xây dựng, quảng bá thương hiệu Công ty, các nhãn hiệu được bảo hộ dưới tên Công 

ty qua các kênh truyền thông và phương tiện thông tin đại chúng. 

-   Kiểm tra giám sát công việc của nhân viên thuộc bộ phận mình, bao gồm các nhiệm vụ 

sau: lập kế hoạch giao việc cho nhân viên thuộc bộ phận marketing, lập kế hoạch kiểm 

tra giám sát nhân viên, thực hiện công tác điều động nhân sự, thuyên chuyển công tác 

thuộc phạm vi bộ phận Công nghệ thông tin. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao. 
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CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG 
 

Công ty quyết tâm phấn đấu để luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đáp ứng yêu 

cầu của khách hàng. Công ty coi chất lượng là nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất trong 

hoạt động kinh doanh của mình. 

Để luôn đạt được chất lượng tốt và ổn định, công ty sẽ cam kết thực hiện các nguyên tắc 

sau: 

 Tìm hiểu kỹ các yêu cầu của khách hàng để đảm bảo sản phẩm và dịch vụ của mình 

đáp ứng được nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất. 

 Thường xuyên phổ biến và quán triệt cho CBCNV để mọi người luôn hiểu rằng: chất 

lượng sản phẩm quyết định sự phát triển của công ty. Mọi cán bộ, công nhân, nhân viên 

phải không ngừng học tập nâng cao năng lực chuyên môn, tích luỹ kinh nghiệm để đáp ứng 

yêu cầu ngày càng tăng của chất lượng sản phẩm nhằm thoả mãn nhu cầu ngày càng cao 

của khách hàng. 

 Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về chất lượng của cơ quan quản lý nhà nước và mọi 

yêu cầu chất lượng của khách hàng. 
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NHÂN LỰC CÔNG TY 

Với đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm 

cao trong công việc. Công ty Cổ phần Tài chính Viicy Việt Nam hy vọng rằng với nhân 

lực hiện có sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu của các đơn vị, tổ chức trong lĩnh vực cung cấp 

dịch vụ thẩm định giá và bán đấu giá tài sản; thiết kế mỹ thuật đa phương tiện. 

Tổng số cán bộ nhân viên hiện tại trong công ty là 36 người, trong đó có trình độ đại 

học và trên đại học là 33 người, số còn lại trình độ cao đẳng, trung cấp. Trong lĩnh vực tài 

chính, cán bộ có thẻ thẩm định viên về giá là 07 người, cán bộ có thẻ đấu giá viên là 05 

người. Trong lĩnh vực thiết kế mỹ thuật, có 1 cán bộ tốt nghiệp xuất sắc đại học ngành 

Thiết kế Mỹ thuật đa phương tiện. Cụ thể như sau: 

Danh sách cán bộ nhân viên có thẻ thẩm định viên về giá: 

1. Ông Nguyễn Quang Hùng – Tổng giám đốc – Số thẻ 06149  
2. Ông Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Tổng giám đốc – Số thẻ VII11683 
3. Ông Nguyễn Hữu Bình – Phó Tổng giám đốc – Số thẻ VII11470 
4. Bà Lê Thị Thanh Huyền – Trưởng phòng TĐG 2- Số thẻ VI10378 
5. Bà Đặng Diệu Hiền  – Phó Trưởng phòng TĐG 1 – Số thẻ VIII13789 
6. Bà Sơn Hồng Hạnh – Phó Trưởng phòng TĐG 1 – Số thẻ VII11536 
7. Bà Nguyễn Hồng Ngọc  – Thẩm định viên – Số thẻ VIII13.888 

Danh sách cán bộ nhân viên có thẻ đấu giá viên: 

1. Ông Nguyễn Quang Hùng – Tổng giám đốc – Số thẻ 122/TP/ĐG-CCHN 
2. Ông Nguyễn Trọng Bình – Phó Tổng giám đốc – Số thẻ 123/TP/ĐG-CCHN 
3. Ông Nguyễn Hữu Bình – Phó Tổng giám đốc – Số thẻ 125/TP/ĐG-CCHN 
4. Ông Nguyễn Bảo Ngọc – Trưởng phòng HCTC – Số thẻ 130/TP/ĐG-CCHN 
5. Bà Đặng Hòa Bình - Đấu giá viên – Số thẻ 132/TP/ĐG-CCHN 

Danh sách cán bộ nhân viên có bằng cử nhân xuất sắc về Thiết kế Mỹ thuật: 

1. Nguyễn Thị Mỹ Linh – Trưởng phòng Thiết kế Mỹ thuật đa phương tiện 
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TRÍCH NGANG QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ 

1. Nguyễn Quang Hùng  

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc 

Quá trình công tác: 

- Từ tháng 6/1981 đến tháng 4/1997 là cán bộ công 
chức Sở Tài chính Hà Nội, tham gia công tác: Quản 
lý tài chính hợp tác xã nông nghiệp, quản lý doanh 
nghiệp, quản lý tài chính vốn sự nghiệp giao thông 
đô thị, thủy lợi đê điều, công tác thanh tra.  

- Từ tháng 5/1997 đến tháng 4/2005 là phó trưởng phòng, Trưởng phòng Quản lý Công sản 
Sở Tài chính Hà Nội. Tham mưu cho Giám đốc Sở Tài chính trong công tác xử lý tài sản công, 
sắp xếp nhà đất, tài sản tịch thu, tịch biên. 

- Từ tháng 5/2005 đến tháng 7/2008 là Giám đốc Trung tâm Tư vấn dịch vụ Thẩm định giá và 
Bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tài chính Hà Nội. Tham mưu cho Giám đốc Sở Tài chính 
trong công tác tư vấn giá cả, xác định giá trị doanh nghiệp, công tác bán đấu giá tài sản tịch 
thu, đấu giá quyền sử dụng đất các dự án lớn thuộc thành phố Hà Nội. 

- Từ tháng 8/2008 đến 2/2016 chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp cổ phần theo 
Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 15/0//2008 của UBND Thành phố Hà Nội giữ chức vụ Chủ 
tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thẩm định giá và dịch vụ Tài 
chính Hà Nội.  

- Từ tháng 3/2016 đến nay giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ 
phần Tài chính Viicy Việt Nam và là Bí thư Chi ủy Công ty trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh 
nghiệp Hà Nội đồng thời là Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Thanh tra, Kiểm tra Hội nhiệm kỳ 
2012-2017. 

Thành tích đã đạt được: Trong quá trình tham gia hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân 
sách, giá cả, quản lý doanh nghiệp. Tổng Giám đốc đã nhận được nhiều Bằng khen của UBND 
Thành phố Hà Nội, Bộ Tài chính; là Chiến sỹ thi đua cấp Thành phố và được Thủ tướng Chính 
phủ tặng bằng khen về thành tích xây dựng và phát triển thị trường thẩm định giá việt Nam 
năm 2012. 

Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội Thẩm định giá - Bộ Tài chính, Hội Thẩm định giá Vinh 
danh Ông nguyễn Quang Hùng Phó Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam đã có nhiều cống 
hiến cho việc xây dựng và phát triển Hội Thẩm định giá Việt Nam ( 2008- 2015 ) 
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2. Nguyễn Hữu Tuấn 

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc 

Quá trình công tác: 

-Từ tháng 8/2009 đến tháng 12/2012 là nhân viên 

phòng Thẩm định giá 2 – Công ty Cổ phần Thẩm 

định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội.  

-Tháng 1/2013 đên tháng 6/2014 là chuyên viên phòng Thẩm định giá – Công ty Cổ phần 

Dịch vụ Tổng hợp Đất Việt. 

-Tháng 7/2014 đến này là chuyên viên phòng Thẩm định Tài sản bảo đảm phía Bắc – Khối 

Thẩm định – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt. 

- Từ tháng 03/2016 tới nay là Phó Tổng Giám đốc – CTCP Tài chính Viicy Việt Nam. 

3. Nguyễn Hữu Bình  

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc 

Quá trình công tác: 

- Từ tháng 1/1999 đến tháng 4/2005: Công tác tại 

Văn phòng Sở Tài chính Hà Nội. 

- Từ tháng 5/2005 đến tháng 7/2008: Công tác tại  

Trung tâm Tư vấn dịch vụ Thẩm định giá và Bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tài chính Hà 

Nội. Chức vụ: Cán bộ phòng Dịch vụ Bán đấu giá tài sản. 

- Từ tháng 8/2008 đến nay công tác tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính 

Hà Nội, đảm nhiệm chức vụ như sau: 

+ Từ tháng 8/2008 đến tháng 8/2012: Phó Trưởng phòng Thẩm định giá 2 - Công ty Cổ phần 

Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội.. 

+ Từ tháng 8/2012 đến tháng 1/2013: Trưởng phòng Thẩm định giá 1 - Công ty Cổ phần 

Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội. 

+ Từ tháng 2/2013 đến 2/2016: Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần 

Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội. 

Từ tháng 3/2016 đến nay: Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Tài chính Viicy Việt Nam. 
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4. Đặng Diệu Hiền 

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Thẩm định giá 1 

Quá trình công tác: 

-Từ năm 2002 tốt nghiệp Cử nhân kinh tế, là giảng viên 

và tham gia giảng dạy tại trường Cao đẳng Thủy Sản. 

-Từ năm 2008 đến 2013 là nhân viên thẩm định giá tại 

Công ty Thẩm định giá và dịch vụ Tài chính Hà Nội.  

-Từ năm 2013 đến 2/2016 là thẩm định viên về giá, tham gia thẩm định giá trong các lĩnh vực tài 

sản, bất động sản và giá trị doanh nghiệp. 

- Từ tháng 03/2016 đến nay là Phó Trưởng phòng thẩm định giá 1 - Công ty Cổ phần Tài chính 

Viicy Việt Nam. 

 

5. Nguyễn Hồng Ngọc 

Chức vụ: Chuyên viên phòng Thẩm định giá 1 

Quá trình học tập: 

-Từ năm 2004 đến năm 2006: Sinh viên khoa ngôn 

ngữ học của trường Đại học Paris 12. 

-Từ năm 2006 đến năm 2009: Sinh viên khoa Hóa  

Sinh trường Đại học Paris 12. 

-Từ năm 2009 đến năm 2011: Sinh viên khoa Quản trị Marketing trường Đại học Ecole 

Superieur des Techniques et Managements. 

-Từ năm 2012 đến năm 2013: Tốt nghiệp khóa đào tạo thạc sĩ ứng dụng ngành quản trị doanh 

nghiệp của trường Đại học Ecole Superieur des Techniques et Managements. 

Quá trình công tác: 

-Từ tháng 02/2012 đến 02/2016: Nhân viên phòng Thẩm định giá 1 - Công ty Cổ phần Thẩm 

định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội. 

-Từ tháng 02/2016 đến nay: Nhân viên phòng phòng Thẩm định giá 1 - Công ty Cổ phần Tài 

chính Viicy Việt Nam. 
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6. Lê Thị Thanh Huyền  

Chức vụ: Trưởng phòng Thẩm định giá 2 

Quá trình công tác: 

- Từ tháng 9/2006 đến tháng 8/2008 là nhân viên Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 

Chi nhánh Thăng Long. 

- Từ tháng 9/2008 đến tháng 5/2013 là nhân viên 

phòng Thẩm định giá 2 - Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội. 

- Từ tháng 6/2013 đến 2/2016 là Phó Trưởng phòng Thẩm định giá 2 - Công ty Cổ phần Thẩm định 

giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội. 

- Từ tháng 03/2016 đến nay là Trưởng phòng Thẩm định giá 2 - Công ty Cổ phần Tài chính Viicy 

Việt Nam. 

 

7. Sơn Hồng Hạnh  

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Thẩm định giá 2 

Quá trình công tác: 

-Từ năm 1993 đến năm 2006 là kế toán Công ty Thi 

công cơ giới Xây dựng Hà Nội. 

-Từ năm 2007 đến tháng 7/2008 là kế toán Công ty  

CP Đầu tư Xây dựng và PT Hạ tầng Đô thị Hà Nội. 

- Từ tháng 8/2008 đến tháng 8/2012 là nhân viên phòng Thẩm định giá 2 - Công ty Cổ phần 

Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội. 

-Từ tháng 09/2012 đến 02/2016 là Phó Trưởng phòng Thẩm định giá 2 - Công ty Cổ phần 

Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội. 

- Từ tháng 03/2016 đến nay là Phó Trưởng phòng Thẩm định giá 2 - Công ty Cổ phần Tài chính 

Viicy Việt Nam. 
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DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ 
 

1. Nguyễn Quang Hùng (thông tin trích ngang ở phần Thẩm định viên về giá) 

2. Nguyễn Hữu Bình (thông tin trích ngang ở phần Thẩm định về giá) 

3. Nguyễn Trọng Bình 

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc 

Quá trình công tác:  

-Từ tháng 1/1984 đến tháng 12/1986 là nhân viên 

Nhà máy Sơn Tổng hợp Hà Nội. 

-Từ tháng 1/1987 đến tháng 8/1988 là nhân viên 

Trường cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng. 

- Từ tháng 9/1988 đến tháng 4/1990 là thợ điện XN Sửa chữa Phương tiện Vận tải Thủy Hà Nội.

- Từ tháng 5/1990 đến tháng 8/1999 là kế toán xây dựng Cty Tu tạo và Phát triển Nhà Hà Nội. 

- Từ tháng 9/1999 đến tháng 3/2005: Chuyên viên phòng Quản lý Ngân sách quận, huyện, xã 

phường Sở Tài chính Hà Nội. 

- Từ tháng 4/2005 đến tháng 7/2008 là Trưởng phòng Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản thuộc 

Trung tâm Thẩm định giá và Bán đấu giá Tài sản - Sở Tài chính Hà Nội. 

- Từ tháng 8/2008 đến tháng 2/2016 là Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ 

tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội. 

- Từ tháng 3/2016 đến nay là Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP Tài chính VIICY Việt Nam. 

Năng lực sở trường: 

- Tư vấn về tài chính ngân sách, kế toán xây dựng. 

- Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bán đấu giá và đã thực hiện điều hành nhiều phiên đấu 

giá tài sản, bất động sản, cổ phần. 

Thành tích đã đạt được: 

- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở trong các năm: 2006, 2007. 

- Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội các năm: 2007, 2010. 

- Bằng khen của Bộ Tài chính các năm: 2006, 2007. 
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4. Nguyễn Bảo Ngọc 

Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính Tổ chức 

Quá trình công tác: 

-Từ tháng 12/1991 đến tháng 1/2003 là nhân viên 

Xí nghiệp Dược phẩm Thịnh Hào. 

-Từ tháng 2/2003 đến tháng 10/2008 là nhân viên  

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội. 

-Từ tháng 11/2008 đến tháng 4/2011 là nhân viên phòng Dịch vụ Bán đấu giá - Công ty Cổ 

phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội. 

- Từ tháng 5/2011 đến tháng 6/2013 là Phó Trưởng phòng Hành chính Tổ chức - Công ty Cổ 

phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội 

- Từ tháng 7/2013 đến 2/2016 là Trưởng phòng Hành chính Tổ chức - Công ty Cổ phần 

Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội. 

- Từ tháng 3/2016 đến nay là Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp - Công ty Cổ phần Tài 

chính Viicy Việt Nam. 

5. Đặng Hòa Bình  

Chức vụ: chuyên viên phòng Thẩm định giá 1 

Quá trình công tác: 

-Từ tháng 03/2006 đến tháng 7/2008 là Trưởng 

phòng Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản thuộc Trung 

tâm Thẩm định giá và Bán đấu giá Tài sản - Sở Tài 

chính Hà Nội.  

- Từ tháng 08/2008 đến tháng 4/2013 là chuyên viên phòng Dịch vụ Bán đấu giá - Công ty 

Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội. 

- 5/2013 đến 02/2016 là nhân viên phòng Thẩm định giá 1- Công ty Cổ phần Thẩm định giá 

và Dịch vụ Tài chính Hà Nội. 

-  Từ tháng 3/2016 đến nay là Chuyên viên phòng  Thẩm định giá 1 - Công ty Cổ phần Tài 

chính Viicy Việt Nam. 
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DANH SÁCH CÁN BỘ CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN 
1. Tổng Giám đốc 

Nguyễn Quang Hùng 

2. Phó Tổng Giám đốc 

Nguyễn Trọng Bình 

3. Phó Tổng Giám đốc 

Nguyễn Hữu Bình 
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DANH SÁCH CÁN BỘ CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG 

 

1. Tổng Giám đốc 

Nguyễn Quang Hùng 

2. Phó Tổng Giám đốc 

Nguyễn Trọng Bình 

3. Phó Tổng Giám đốc 

Nguyễn Hữu Bình 

4. Trưởng phòng TĐG 2 

Lê Thị Thanh Huyền 

5. Phó Trưởng phòng TĐG 1 

Đặng Diệu Hiền 

6. Phó Trưởng phòng TĐG 2 

Sơn Hồng Hạnh 
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DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN CÓ CHỨNG CHỈ 

HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 
1. Tổng Giám đốc 

Nguyễn Quang Hùng 

2. Phó Tổng Giám đốc 

Nguyễn Trọng Bình 

3. Phó Tổng Giám đốc 

Nguyễn Hữu Bình 
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CÁC DỊCH VỤ VÀ ĐỐI TÁC ĐIỂN HÌNH 
I. Danh sách khách hàng thẩm định giá trị doanh nghiệp do thẩm định giá viên của 

VIICY thực hiện dịch vụ 

STT 
Khách hàng yêu cầu 

thẩm định giá 
Tên doanh nghiệp 

thẩm định giá 
Mục đích xác định, thẩm định giá 

1 Công ty CP ĐTTM dịch 
vụ tổng hợp HN 

Công ty CP ĐTTM dịch 
vụ tổng hợp HN 

Xác định giá cổ phần chào bán 

2 Tổng Công ty Du lịch 
Hà Nội. 

tại Công ty CP Du lịch 
Đống Đa 

Làm cơ sở xác định giá khởi điểm chào bán 51% vốn 
điều lệ thuộc sở hữu Nhà nước tương ứng 31.358 cổ
phần tại Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Cổ
Loa theo quyết định số 3633/QĐ-UB ngày 
17/07/2009 của UBND Thành phố Hà Nội.  

3 Công ty Sản xuất - 
Xuất nhập khẩu tổng 
hợp Hà Nội. 

Công ty Cổ phần Thanh 
Phong. 

Làm cơ sở trình UBND Thành phố Hà Nội phê 
duyệt giá khởi điểm chào bán 12% vốn điều lệ 
thuộc sở hữu Nhà nước tương ứng 180.000 cổ phần 
tại Công ty Cổ phần Thanh Phong theo quyết định 
số 3634/QĐ-UB ngày 17/7/2009 của UBND Thành 
phố Hà Nội. 

4 Công ty TNHH một 
thành viên Đầu tư Việt 
Hà. 

Công ty cổ phần Đồng 
Tháp. 

Làm cơ sở xác định giá khởi điểm chào bán 
634.000 cổ phần Nhà Nước do Công ty TNHH Một 
thành viên Đầu tư Việt Hà quản lý tại Công ty cổ 
phần Đồng Tháp theo theo Quyết định số 
6408/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND 
Thành phố Hà Nội; 

5 Công ty TNHH MTV 
xuất nhập khẩu Nông 
Sản thực phẩm Hà Nội. 

Công ty liên doanh 
TNHH Trung tâm 
Thương Mại OPERA. 

Kết quả thẩm định giá để Công ty TNHH MTV 
xuất nhập khẩu Nông Sản Thực Phẩm Hà Nội tham 
khảo, làm cơ sở đàm phán chuyển nhượng 35% 
phần vốn góp của phía Việt Nam trong Công ty 
TNHH Trung tâm Thương Mại OPERA. .( Liên 
doanh nước ngoài ) 

6 Công ty TNHH Nhà 
nước Một thành viên 
Đầu tư Thương mại và 
Du lịch Thắng Lợi 

Công ty TNHH khách 
sạn Hà Nội Fortuna. 

Kết quả thẩm định giá để Công ty TNHH Nhà nước 
một thành viên Đầu tư Thương mại và Du lịch 
Thắng Lợi tham khảo, làm cơ sở đàm phán chuyển 
nhượng 30% phần vốn góp của phía Việt Nam 
trong Công ty TNHH khách sạn Hà Nội Fortuna.( 
Liên doanh nước ngoài ) 

7 Công ty TNHH MTV 
Thương mại và Tổng 
hợp Miền Nam. 

Công ty TNHH MTV 
Thương mại và Tổng 
hợp Miền Nam. 

Kết quả thẩm định giá để Công ty TNHH MTV 
Thương mại và Tổng hợp Miền Nam tham khảo, 
làm cơ sở trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt 
giá trị doanh nghiệp phục vụ công tác giao, bán 
doanh nghiệp theo quy định hiện hành. 
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8 Công ty Tư vấn Triển 
khai Công nghệ và 
Xây dựng Giao thông 

Công ty Tư vấn Triển 
khai Công nghệ và Xây 
dựng Giao thông. 

Kết quả thẩm định giá để Công ty Tư vấn 
Triển khai Công nghệ và Xây dựng Giao 
thông tham khảo, làm cơ sở trình các cấp có 
thẩm quyền phê duyệt phương án chuyển đổi 
Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành 
Công ty TNHH hai thành viên trở lên. 

9 

 

 

Công ty hóa chất Sơn 
Hà Nội 

 

Công ty hóa chất Sơn 
Hà Nội 

 

Thực hiện cổ phần hóa 
 

 

10 Công ty thi công cơ 
giới xây dựng 

Công ty thi công cơ 
giới xây dựng 

Thực hiện cổ phần hóa  

 

 

11 Cty CP đầu tư thương 
mại dịch vụ tổng hợp 
HN 

 

Cty CP đầu tư thương 
mại dịch vụ tổng hợp 
HN 

 

Xác định giá cổ phần chào bán 12 tỷ đồng cổ phần 
thuộc vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần đầu tư 
Thương mại Dịch vụ Cầu Giấy 

12 Tổng công ty du lịch 
Hà Nội  

 

Tổng công ty du lịch 
Hà Nội  

 

Làm cơ sở xác định giá khởi điểm chào bán 51% 
vốn điều lệ thuộc sở hữu Nhà nước tương ứng 
31,358 cổ phần tại Công ty Cổ phần Du lịch 
Thương mại Cổ Loa theo QĐ số 3633/QĐ-UB 
ngày 17/7/2009 của UBND Thành phố Hà Nội 

13 Công ty TNHH MTV 
Việt Hà 

 

Công ty TNHH MTV 
Việt Hà 

 

Làm cơ sở xác định giá khởi điểm chào bán 
634.000 Cổ phần Nhà nước do Công ty TNHH 
Một thành viên Đầu tư Việt Hà quản lý tại Công 
ty Cổ phần Đồng Tháp theo QĐ số 6408/QĐ-
UBND ngày 29/12/2010 của UBND Thành phố 
Hà Nội 

14 Cty TNHH MTV đầu 
tư Thắng Lợi 

 

Cty TNHH MTV đầu 
tư Thắng Lợi 

 

Kết quả thầm định giá để Công ty TNHH Nhà nước 
Một thàmh viên Đầu tư Thương mại và Du lịch 
Thắng lợi tham khảo, làm sơ sở đàm phán chuyển 
nhượng 30% phần trăm vốn góp của phía Việt Nam 
trong Công ty TNHH khách sạn Hà Nội ( Liên 
doanh nước Ngoài)  

15 Cty TNHH MTV XNK 
Nông sản thực phẩm 
HN 

 

Cty TNHH MTV XNK 
Nông sản thực phẩm 
HN 

 

Kết quả thẩm định giá để Công ty TNHH MTV 
xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Hà Nội tham 
khảo, làm cơ sở đàm đàm phán chuyển nhượng 
35% phần vốn góp của phía Việt Nam trong  

Công ty TNHH Trung tâm Thương mại 
OPERA…(Liên doanh nước ngoài) 
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16 Cty TNHH MTV 
TMTH Miền Nam 

 

Cty TNHH MTV 
TMTH Miền Nam 

 

Kết quả thẩm định giá để Công ty TNHH MTV 
Thương mại và Tổng hợp Miền Nam tham khảo, 
làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giá trị 
doanh nghiệp phục vụ mục đích bán doanh nghiệp 
100% vốn Nhà nước theo qui định 

 

17 Cty Tư vấn triển khai 
công nghệ và XD Giao 
Thông 

 

Cty Tư vấn triển khai 
công nghệ và XD Giao 
Thông 

 

Kết quả thẩm định giá để Công ty Tư vấn Triển 
khai công nghệ và Xây dựng Giao thông tham 
khảo, làm cơ sở trình cấp có rthẩm quyền phê 
duyệt phương án chuyển đổi Doanh nghiệp 100% 
vốn Nhà nước thành Công ty TNHH hai thành 
viên trở lên 

 

18 Cty tư vấn triển khai 
công nghệ và XD Mỏ 
địa chất 

 

Cty tư vấn triển khai 
công nghệ và XD Mỏ 
địa chất 

 

Kết quả thẩm định giá để Công ty Tư vấn Triển 
kghai Cong nghệ và Xây dựng Mỏ - Địa chất  tham 
khảo, làm cơ sỏ  trình các cấp có thẩm quyền phê 
duyệt giá trị doanh nghiệp  phục vụ mục đíc chuyển 
đổi Doanh nghiệp 100%vốn Nhà nước thành Công 
ty TNHH hai thành viên trở lên theo qui định 

 

19 Cty TNHH MTV Mai 
Động 

 

Cty TNHH MTV Mai 
Động 

 

Kết quả thẩm định giá để Công ty TNHH Một 
thành viên Mai Động tham khảo, làm cơ sở trình 
các cấp có thẩm quyền phê duyệt giá trị doanh 
nghiệp phục vụ mục đích chuyển đổi Doanh 
nghiệp 100% vốn Nhà nước tành Công ty Cổ phần 
theo qui định 

20 Cty TNHH MTV Đầu 
tư phát triển Thể thao 

 

Cty TNHH MTV Đầu 
tư phát triển Thể thao 

 

Kết quả thẩm định giá để Công ty TNHH Một 

thành viên Đầu tư - Phát triểne Thể thao Hà Nội 

tham khảo làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt giá trị Doanh nghiệp khi cổ phần hóa. 
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II. Danh sách khách hàng thẩm định giá bất động sản do thẩm định giá viên của 

VIICY thực hiện dịch vụ 

STT Tên khách hàng Tài sản thẩm định 
Giá trị tài sản 

thẩm định 

1 VPĐ POSCO E&C tại Việt Nam Xác định số tiền thuê đất phải nộp ngân 
sách nhà nước khu đô thị Ngọc Liệp – 
Đồng Trúc, vị trí khu 9 Quốc Oai 
Thạch Thất, Hà Nội 

Diện tích đầu tư 
của dự án 

2.774.318m2 

2 Công ty CP Đầu tư và phát triển 
Hợp Phú 

Tư vấn giá trị quyền sử dụng đất tại tòa 
nhà khu chung cư và dịch vụ thương 
mại (Số 03 Nguyễn Huy Tưởng, TX, 
HN) 

Tổng diện tích dự án

2.129,7m2 

3 Công ty Cổ phần đầu tư Bắc 
Trường Tiền 

Giá trị quyền sử dụng đất và nhà cửa 
vật kiến trúc 

Diện tích xây dựng 
4.027m2. Diện tích 

sàn xây dựng 
16.770,3m2 

4 Tổng Công ty cà phê Việt Nam Tư vấn về hỗ trợ di dời 

 

 

5 Công ty Xuất nhập khẩu Hà Lâm Giá trị quyền sở hữu nhà và quyền sử 
dụng đất 

Diện tích nhà: 
224m2 

Diện tích đất: 
303m2 

6 Cty TNHH MTV XNK và Đầu 
tư xây dựng PTHN 

 

Giá trị góp vốn liên doanh 

 

28.812.000.000 

 

7 Điện tử Hanel 

 

40% giá trị tiền sử dụng đất phải nộp 
của dự án tòa tháp thương mại điện tử 
và văn phòng Hanel, E9 Phạm Hùng, 
Cầu giấy HN 

52.483.920.000 

8 Điện tử Hanel 

 

Thẩm định giá đất tại 60 Nguyễn Đức 
Cảnh, Thanh Trì, HN để góp vốn liên 
doanh 

90.471.240.000 

 

9 Sở Xây dựng ĐỊnh giá tài sản- Dự án  Bến chuyên 
dùng- XN Sông Đà 12 

 

37.393.093.502 
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10 Cty TNHH MTV Kinh Đô 

 

Thẩm định giá trị BĐS tại 1A Tăng Bạt 
Hổ để xác định giá trị vốn góp liên 
doanh 

 

119.000.000.000 

 

11 Sở Xây dựng 

 

Xác định giá trị nhà đất tại 136 Bùi Thị 
Xuân 

 

17.800.585.000 

 

12 Ban QL chợ Đống Đa 

 

Tái Thẩm đinh toàn bộ giá trị TSCĐ 
HH chuyển đổi mô hình HTX 

  

23.400.910.000 

 

13 Cty TNHH MTV máy kéo và 
máy Nông nghiệp 

 

Thẩm định giá trị công trình vật kiến 
trúc trên đất góp vốn liên doanh 

 

44.823.476.521 

 

14 Nhà khách dân tộc 

 

Thẩm định giá trị tài sản và CCDC 

 

 

20.933.074.958 

 

15 Nhà khách Uỷ ban Thành phố 

 

V/v: Đề nghị thẩm định giá bất động 
sản đất đai 

 

72.532.179.000 

 

16 Tổng Cty Đầu tư và Phát triển 
nhà HN 

 

Tiền sử dụng đất phải nộp để thực hiện 
dự án C3 tại khu Đô thị Nhân Chính 
Thanh Xuân HN 

84.185.304.000 

 

17 Công ty TNHH MTV Nhà xuất 
bản Y học 

 

Thẩm định giá trị bất động sản tại ô 
D32 Khu đô thị mới Cầu giấy (kêu gọi 
đầu tư) 

47.630.940.842 

 

18 Sở Tài nguyên & Môi trường 
tỉnh Bắc Giang 

Xác định đơn giá của 93.543,2m2 đất sản 
xuất kinh doanh phi nông nghiệp không 
phải là đất thương mại dịch vụ. 

 

Đơn giá được xác 
định cho 4 đoạn đất 

khác nhau 

19 CTCP Dược Hậu Giang – chi 
nhánh Hà Nội 

Giá trị quyền sử dụng đất ở tại Thửa đất 
có diện tích 170m2 và ở tại thửa đất có 
diện tích 65m2, Thanh Xuân, Hà Nội 

 

11.577.796.000 

4.426.302.000 
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20 Sở Tài nguyên & Môi trường 
tỉnh Lạng Sơn 

Xác định đơn giá đất ở, đất trồng cây hàng 
năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất trồng 
lúa, đất nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản 
xuất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư Dự án: Đầu tư Xây dựng công 
trình Cầu Thác Mạ (nay là cầu 17-10), 
thành phố Lạng Sơn - hạng mục đường 
Nguyễn Đình Chiểu kéo dài và địa phận 
xã Mai Pha. 

 

21 Tổng Công ty Giấy Việt Nam Giá trị quyền sử dụng đất sản xuất kinh 
doanh tại thửa đất có diện tích 600m2 ở thị 
trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh 
Phúc. 

6.036.000.000 

22 Trung tâm dạy nghề Hoàn Kiếm Giá trị còn lại của công trình vật kiến trúc 
trên đất tại Trung tâm dạy nghề Hoàn 
Kiếm - 52 phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn 
Kiếm, Hà Nội. 

7.478.379.252 

23 Sở Tài nguyên & Môi trường 
tỉnh Lạng Sơn 

Giá trị quyền sử dụng 61.825,4m2 đất 
thương mại dịch vụ tại đô thị; đất thương 
mại dịch vụ tại nông thôn tại khu vực Cửa 
khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, 
tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích 
Bến xe, trạm trung chuyển hành khách, 
hàng hóa; điểm tập kết kiểm tra hàng hóa 
xuất nhập khẩu do Công ty TNHH Xuân 
Cương làm chủ đầu tư. 

 

24 Công ty TNHH Liên doanh Đầu 
tư Thái Bình Dương 

Giá trị còn lại của công trình vật kiến trúc 
trên đất phục vụ công tác bồi thường giải 
phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư 
xây dựng công trình hỗn hợp thương mại, 
nhà ở chung cư cao tầng cho thuê và 
trường trung học cơ sở tại địa chỉ 18 
Nguyễn Tam Trinh, phường Mai Động, 
quận Hoàng Mai. 

25.366.421.090 

25 Sở Tài nguyên & Môi trường 
tỉnh Bắc Giang 

Xác định đơn giá của 15.290,2m2 đất 
thương mại dịch vụ tại đô thị, ven trục 
đường giao thông tại địa chỉ thôn Đồng 
Quán, xã Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc 
Giang, đường Tỉnh lộ 292 (đoạn tiếp giáp 
Trung tâm xã Bố Hạ (khoảng cách 500m) 
đến đầu cầu Sỏi của Hợp tác xã Đầu tư xây 
dựng, quản lý và khai thác chợ Hải An. 
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26 Sở Tài nguyên & Môi trường 
tỉnh Bắc Giang 

Xác định đơn giá của 39.056m2 đất sản 
xuất kinh doanh phi nông nghiệp trong các 
khu cụm công nghiệp tại địa chỉ thôn An 
Hòa, xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh 
Bắc Giang. 

 

 

 

27 Sở Tài nguyên & Môi trường 
tỉnh Bắc Giang 

Xác định đơn giá 29.877,2 m² đất sản xuất, 
kinh doanh phi nông nghiệp không phải là 
đất thương mại dịch vụ tại đô thị, ven trục 
đường giao thông tại thôn Làng Sai, xã 
Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc 
Giang để thực hiện dự án đầu tư thành lập 
Công ty TNHH InterMax Việt Nam. 

 

 

28 Sở Tài nguyên & Môi trường 
tỉnh Lạng Sơn 

Xác định đơn giá của 61.825,4m2 đất 
thương mại dịch vụ tại đô thị; đất thương 
mại dịch vụ tại nông thôn cho Công ty 
TNHH Xuân Cương thuê tại khu vực Cửa 
khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, 
tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích 
Bến xe, trạm trung chuyển hành khách, 
hàng hóa; điểm tập kết kiểm tra hàng hóa 
xuất nhập khẩu. 

 

29 Sở Tài nguyên & Môi trường 
tỉnh Bắc Giang 

Xác định đơn giá 16.022,08 m² đất sản 
xuất, kinh doanh phi nông nghiệp  trong 
các khu, cụm công nghiệp để thực hiện dự 
án đầu tư thành lập Công ty TNHH 
OneChang Vina. 

 

 

 

30 Sở Tài nguyên & Môi trường 
tỉnh Lạng Sơn 

Xác định đơn giá đất cụ thể thuộc Dự án 
xây dựng tổ hợp trung tâm thương mại, 
khách sạn và nhà phố thương mại (shop - 
house) tại thành phố Lạng Sơn của Tập 
đoàn VINGROUP 
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III. Danh sách khách hàng thẩm định giá động sản do thẩm định giá viên của VIICY 
thực hiện dịch vụ 

STT Tên khách hàng Tài sản thẩm định 
Giá trị tài sản thẩm 

định 

1 
Ngân hàng Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn Việt Nam 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Hệ thống thang máy và máy phát 
điện 

34.192.095.000 đồng 

2 Bênh viện phụ sản Hà Nội Thiết bị y tế 26.325.400.000 đồng 

3 
VPBCĐQG kỷ niệm 1000 năm 
Thăng Long 

Kinh phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư 
dự án Gameshow truyền hình “Hà 
Nội 36 phố phường” 

2.939.728.000 đồng 

4 
Trường trung cấp nghề cơ khí 1 Dự toán đầu tư tăng cường năng 

lực đào tạo nghề 
10.298.706.000 đồng 

5 
Công ty Sông Đà 12 Xe chuyển trạm trộn, Trạm trộn bê 

tông, Tàu đẩy, Sà Lan boong nổi 
6.022.000.0 00 đồng 

6 
Nhà hát chèo Hà Nội Dự toán kinh phí đề án bảo tồn 

nghệ thuật chèo 
5.797.636.000 đồng 

7 Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội Trang thiết bị cho khu khảo khí 1.541.881.000 đồng 

8 
BQLDA Sở Giáo dục và đào tạo 
Hà Nội 

Thiết bị nhà hội trường thuộc công 
trình Trường chuyên Hà Nội – 
Amsterdam 

5.527.323.000 đồng 

IV. Các đơn vị khác 

STT Tên đơn vị Địa điểm 

1 BQLDA DTXD cụm công nghiệp khu đô thị mới tỉnh Sơn La Tỉnh Sơn La 

2 Cụm thống kê tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai 

3 Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái – Tỉnh Quảng Ninh Tỉnh Quảng Ninh 

4 Trường Trung cấp kỹ thuật Vĩnh Phúc Tỉnh Vĩnh Phúc 

5 Trung tâm Khuyến nông Thừa Thiên Huế Thành phố Huế 

6 VP UBND Tỉnh Lai Châu Tỉnh Lai Châu 

7 Sở xây dựng Tỉnh Hà Nam Tỉnh Hà Nam 

8 TT huấn luyện thi đấu TDTT Thanh Hóa Tỉnh Thanh Hóa 

9 Tòa án nhân dân Tỉnh Nam Định Tỉnh Nam Định 

10 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ 

11 VP HĐND và UBND huyện Cẩm Giàng Tỉnh Hải Dương 
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V. Danh sách khách hàng thẩm định giá quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng do 
năm 2015 do thẩm định giá viên của VIICY thực hiện dịch vụ 

STT Tên khách hàng Tài sản thẩm định 

1 Tổng Công ty Giấy Việt Nam Thẩm định giá QSD đất tại thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh 
Phúc 

2 Sở tài nguyên và môi trường tỉnh 
Bắc Giang 

GPMB Bắc Giang: (06 Dự án) 

1- Dự án: Thẩm định giá đất thuê tại KCN Vân Trung - huyện 

Việt Yên-Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang 

2- Dự án: Thẩm định giá đất thuê Công ty TNHH InterMax 

Việt Nam - Thôn Làng Sai, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, 

Tỉnh Bắc Giang 

3- Dự án: Thẩm định giá đất thuê Hợp tác xã đầu tư xây dựng, 

quản lý khai thác chợ Hải An – Thôn Đồng Quang, xã Bố Hạ, 

huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang 

4- Dự án: Thẩm định giá đất thuê Công ty TNHH TM&DV 
Trường Phú – Thôn Đầu, xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, 
tỉnh Bắc Giang 

5- Dự án: Thẩm định giá đất thuê tại Công ty may Hà Minh, 
xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 

6- Dự án: Thẩm định giá đất thuê tại Công ty TNHH MTV 
Phân đạm & Hóa chất Hà Bắc, phường Thọ Xuân, Thành phố 
Bắc Giang.  

3 Sở tài nguyên và môi trường tỉnh 
Hưng Yên 

GPMB Hưng Yên: 

- Thẩm định đơn giá đất ở, công trình vật kiến trúc trên đất, 
cây cối và hoa màu tại các xã bị ảnh hưởng trong việc giải 
phóng mặt bằng phục vụ cho việc mở rộng quốc lộ 38, 38B, 
39 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

4 Sở tài nguyên và môi trường tỉnh 
Hưng Yên 

GPMB Hải Dương : 

- Thẩm định đơn giá đất ở, công trình vật kiến trúc trên đất, 
cây cối và hoa màu tại các xã bị ảnh hưởng trong việc giải 
phóng mặt bằng phục vụ cho việc mở rộng quốc lộ 38, 38B 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 
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5 Sở tài nguyên và môi trường tỉnh 
Thái Bình 

GPMB Thái Bình: Thẩm định đơn giá đất ở, công trình vật 
kiến trúc trên đất, cây cối và hoa màu tại các xã bị ảnh hưởng 
trong việc giải phóng mặt bằng phục vụ cho việc mở rộng 
quốc lộ 39 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 

6 Sở tài nguyên và môi trường tỉnh 
Lạng Sơn 

GPMB tỉnh Lạng Sơn: (23 Dự án) 

1- Dự án:  Đầu tư xây dựng công trình Đường Bông Lau, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

2- Dự án: Khu đô thị I phía Nam, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn  

3- Dự án: Khu tái định cư Phú Lộc IV – Điểm tái định cư tiếp 

giáp nút giao thông số 04. 

4- Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Cầu Thác Mạ, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

5- Dự án:  Đầu tư xây dựng công trình Công viên Bờ sông 
Kỳ Cùng giai đoạn 2, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

6- Dự án: Xây dựng cơ sở đào tạo, dạy nghề lái xe cơ giới 
đường bộ (nay là Trung tâm sát hạch lái xe Tùng Linh), tỉnh 
Lạng Sơn. 

7- Dự án: Công trình Công ty Liên doanh Quốc tế Lạng Sơn 

8- Dự án: Xây dựng, điều chỉnh mở rộng Khu đô thị 

mới Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn 

9- Dự án: Công trình chống quá tải lưới điện khu Khòn Thác 

1, Khòn Lải 2, Chu Văn An, XNK Đông Kinh (Phường Đông 

Kinh, TP Lạng Sơn) và Chống quá tải lưới điện khu Ba Toa 

1, cót ép 1, 2, km 3 (Phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn). 

10- Dự án đầu tư xây dựng công trìnhTrường Nhà Văn hóa khối 

2, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. 

11- Dự án: Khu đô thị Phú Lộc I,thành phố Lạng Sơn 
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12- Dự án: Khu đô thị Phú Lộc IIvà đường trục chính đoạn 

qua Khu đô thị Phú Lộc I + II, phường Hoàng Văn Thụ, thành 

phố Lạng Sơn 

13- Dự án: Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn

14- Dự án:  đầu tư xây dựng công trìnhTrụ sở Công an 

phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn 

15- Dự án: đầu tư xây dựng công trìnhTrung tâm Y tế phường 

Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. 

16- Dự án: đầu tư xây dựng công trìnhTrường Mầm non Hoa 

Sữa, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn 

17- Dự án: Xây dựng công trình Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng 

(giai đoạn II, đợt 3), tỉnh Lạng Sơn. 

18- Dự án: công trình cầu Thác Mạ (đường Nguyễn Đình 

Chiểu kéo dài và địa phận xã Mai Pha) 

19- Dự án: công trình đường Bông lau (địa phận huyện Cao 

Lộc) 

20- Dự án: Đầu tư xây dựng Hệ thống thoát nước và xử lý 

nước thải thành phố Lạng Sơn - Giai đoạn 1 - công trình Các 

trạm bơm nước thải. 

21- Dự án: công trình đường vào Bệnh viện ĐK Lao 

22- Dự án: Khu dân cư khối 2 phường Vĩnh Trại 

23- Dự án: Khu đô thị Phú Lộc 3 
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VI. Danh sách khách hàng thẩm định giá tài sản thế chấp vay vốn tại ngân hàng do 
thẩm định giá viên của VIICY thực hiện dịch vụ 

STT Tên khách hàng Tài sản thẩm định 
Giá trị tài sản  

thẩm định 

1 Ông Nguyễn Ngọc Khánh và 
Bà Hoàng Thị Thanh Giang 

- Thẩm định giá diện tích đất 52,8m2 tại địa chỉ 
Tổ 37, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội. 

6.637.920.000 đồng

- Thẩm định giá bất động sản tại địa chỉ Tổ 23 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội. 

2.312.940.000 đồng

 

VII. Công tác bán đấu giá do đấu giá viên của VIICY thực hiện 

STT Diễn giải 
Giá trị tài sản đấu giá 

thành công 
Ghi chú 

I. Đấu giá quyền sử dụng đất: 

1. 
03 lô đất (lô 1, 2, 3) thuộc dự án 4.1CC tuyến 
Láng Hạ-Thanh Xuân. 

204.190.000.000 đồng  

2. Lô đất D7 thuộc dự án 18,6ha quận Tây Hồ. 133.052.000.000 đồng  

3. Lô A, C nằm trong khu đất ký hiệu 1.14HH. 68.471.500.000 đồng  

4. 
03 lô đất (lô 4, 5, 6) thuộc dự án 4.1CC tuyến 
Láng Hạ-Thanh Xuân. 

174.544.620.000 đồng  

5. 
Các ô đất C2, C4, A4, A5 (gồm 165 thửa) khu 
tái định cư Nam Trung Yên. 

264.019.206.000 đồng  

6. Nhà số 110 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội 13.479.000.000 đồng  

7. Nhà 96 Hàng Bông 10.570.400.000 đồng  

8. Nhà 41 Đường Thành 5.100.000.000 đồng  

9. Nhà số 52 Lương Ngọc Quyến 9.552.600.000 đồng  

10. Nhà số 107 Hàng Bông 7.632.800.000 đồng  

11. Nhà số 73 Trần Xuân soạn 7.412.000.000 đồng  

12. 158 Phố Huế 9.890.000.000 đồng  

13 Đấu giá QSD đất tại các: xã Minh Cường, 
Tiền Phong, Dũng Tiến,Thắng Lợi,Văn Bình, 

62.765.800.000 đồng 

 

 

Thực hiện theo Quyết 
định 29/2011/QĐ-UBND 

ngày 14/9/2011 của 



 
 

 
Bring Success to Clients!                                                                                        

 

41

Nghiêm Xuyên huyện Thường Tín, Hà Nội ( 
Đấu 05 phiên)  

UBND Thành Phố Hà 
Nội về việc ban hành " 

Quy định về đấu giá QSD 
đất, để giao đất có thu 

tiền sử dụng đất hoặc cho 
thuê đất trên địa bàn 

thành phố Hà Nội  

 

14 
Đấu giá QSD đất tại xã Phượng Cách Huyện 
Quốc Oai, Hà Nội ( Đấu 01 phiên) 

4.600.000.000 đồng 

 

 

Thực hiện theo Quyết 
định 29/2011/QĐ-UBND 

 

15 
Đấu giá QSD đất tại xã Thanh Xuân, huyện 
Sóc Sơn, Hà Nội ( Đấu 01 phiên) 

16.680.000.000 đồng 
Thực hiện theo Quyết 

định 29/2011/QĐ-UBND 

16 
Đấu giá quyền sở hữu nhà ở và QSD đất tại 
760 Bạch Đằng do Ngân hàng Nam Á chuyển 
giao ( tài sản đảm bảo ) 

4.050.000.000 đồng 
Thực hiện theo Quyết 

định 29/2011/QĐ-UBND 

17 

Đấu giá quyền sở hữu nhà ở và QSD đất các 
dự án xen kẹt ( 17 điểm) của Công ty TNHH 
NN Một thành viên Phát Triển nhà Hà Nội 

158,134 Phố Huế; 115,235 Khâm Thiên 

21.500.000.000 đồng 

 

Thực hiện theo Quyết 
định 29/2011/QĐ-UBND 

18 
Đấu giá quyền sở hữu nhà ở số 3A Điện Biên 
Phủ do Sở Tài Chính Hà Nội chuyển giao( tài 
sản thi hành án - tịch thu sung quỹ nhà Nước) 

1.513.740.000 đồng  

19 

Đấu giá QSD đất tại các: xã Tiền Phong, 
Nghiêm Xuyên  huyện Thường Tín, Hà Nội 

 

2.694.090.000 đồng 

 

Thực hiện theo Quyết 
định 29/2011/QĐ-UBND 

20 

Đấu giá QSD đất tại xã Phượng Cách  huyện 
Thường Tín, Hà Nội 

 

785.400.000 đồng 
Thực hiện theo Quyết 

định 29/2011/QĐ-UBND 
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21 
Đấu giá QSD đất tại các: xã Tô Hiệu, Nhị 
Khê, Thắng Lợi, Tân Minh  huyện Thường 
Tín, Hà Nội 

52.150.641.000 đồng 
Thực hiện theo Quyết 

định 29/2011/QĐ-UBND 

22 
Đấu giá QSD đất tại Tổ 34 và tổ 35 Cụm 
Quảng Bá Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, 
TP Hà Nội 

24.381.400.000 đồng  

23 

Đấu giá QSD đất tại các: xã Nghiêm 
Xuyên,Tiền Phong,Phượng Cách, Tô 
Hiệu,Nhị Khê, Thắng Lợi, Tân Minh, Văn 
Bình  huyện Thường Tín, Hà Nội 

55.630.131.000 đồng  

24 

Đấu giá QSD đất tại các: xã Nghiêm Xuyên,  
Tô Hiệu, Thắng Lợi, Tân Minh, Văn Bình, 
Tiền Phong, Duyên Thái, Khánh Hà, Liên 
Phương  huyện Thường Tín, Hà Nội 

45.524.797.000 đồng  

25 
Chi nhánh PTQĐ Thường Tín( xã: Tự Nhiên, 
Thống Nhất, Vạn Điểm, Chương Dương) 

2.940.700.000 đồng Năm 2015 

26 
Chi nhánh PTQĐ Thường Tín( xã: Văn Bình, 
Nghiêm Xuyên, Tân Minh, Liên Phương ) 

                   
4.274.353.000 đồng 

 

Năm 2015 

27 
Chi nhánhPTQĐ Thường Tín( Thống Nhất, 
Tự Nhiên, Nghiêm Xuyên ) 

16.316.000.000 đồng Năm 2015 

28 
Chi nhánhPTQĐ Thường Tín( Quất Động, 
Vạn Điểm) 

6.189.790.000 đồng Năm 2015 

29 
Cty TNHHMTV QL&PTN Hà Nội ( 7A Phố 
Huế, 32 Hàng Bồ ) 

8.956.330.410 đồng Năm 2015 

30 
Chi nhánhPTQĐ Thường Tín( Văn Phú, Đặng 
Xá ) 

51.248.584.000 đồng Năm 2015 

31 
Chi nhánhPTQĐ Thường Tín( Quất Động, 
Vạn Điểm ) 

6.480.400.000 đồng Năm 2015 
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II. Đấu giá cổ phần: 

1. Công ty Dệt len mùa đông 6.725.290.000 đồng  

2. Công ty xây dựng lắp máy điện nước 3.275.810.000 đồng  

3. Công ty khoá Việt Tiệp 4.520.900.000 đồng  

4. Công ty Hóa chất sơn Hà Nội. 13.460.500.000 đồng  

5. Công ty phát triển XNK và đầu tư VIEXIM. 9.096.880.000 đồng  

6. Công ty giầy Ngọc Hà. 4.110.000.000 đồng  

7. Công ty Đồng Tháp. 5.599.660.000 đồng  

8. Công ty thi công cơ giới xây dựng. 1.655.080.000 đồng  

9. Công ty cổ phần cơ khí điện tử Hà Nội. 992.190.000 đồng  

10. Công ty cổ phần May 40. 9.481.460.000 đồng  

11. Công ty xây dựng dân dụng Hà Nội. 9.247.900.000 đồng  

12. Công ty Dệt Kim Thăng Long. 200.000.000 đồng  

13. 
Trung tâm TVGS chất lượng công trình 
(thuộc BQLDA Thăng Long). 

2.911.204.800 đồng  

14. 
Công ty cổ phần Du lịch Đống Đa 

 (thuộc Tổng công ty Du lịch Hà Nội). 

1.933.560.000 đồng  

15. Xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì. 2.713.000.000 đồng  

16. 
Công ty TNHH nhà nước 1thành viên Cơ điện 
Trần Phú. 

80.158.206.000 đồng 
 

17. 
Công ty TNHH nhà nước 1thành viên Xích 
líp Đông Anh. 

13.635.045.600 đồng 
 

18. Công ty cổ phần Du lịch Đống Đa. 2.247.476.400 đồng  

19. Công ty CP Du lịch Thương mại Cổ loa 13.584530.000 đồng  

20. 
Công ty Dịch vụ Truyền Thanh, Truyền 
hình Hà Nội 

8.926.496.400 đồng 
 

21. 
Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Cầu 
Giấy 

24.200.000 đồng 

Tư vấn xây dựng bản cáo 
bạch thông tin, quy chế 
(đấu giá trên sàn chứng 

khoán) 

22. Công ty Cảng Hà Tây 8.087.991.803 đồng Năm 2011 
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23. 
Tư vấn bán đấu giá cổ phần của Công ty 
TNHH MTV 18 - 4 Hà Nội 

42.981.000.000  đồng 

 
Năm 2014 

24. 
Bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Công 
ty Nhựa Hà Nội tại Công ty cổ phần Hàm 
Rồng 

8.048.610.000 đồng 

 

25 
Bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Văn 
phòng Thành ủy tại Công ty Cổ phần Đầu tư 
Xây lắp và Phát triển nhà  

5.299.736.200 đồng Năm 2014 

26 Cty TNHHMTV Du Lịch Hà Nội 

Tư vấn xây dựng bản 
cáo bạch thông tin, quy 
chế (đấu giá trên sàn 

chứng khoán) 

Năm 2015 

27 CTY MTV Điện Cơ Thống Nhất 

Tư vấn xây dựng bản 
cáo bạch thông tin, quy 
chế (đấu giá trên sàn 

chứng khoán) 

Năm 2015 

28 CTY TNHHMTV Nghe Nhìn Hà Nội 85.180.000.000 đồng Năm 2015 

III. Đấu giá tài sản 

1 Công an thành phố Hà Nội 155.000.000 đồng Năm 2015 

2 Công an thành phố Hà Nội 390.649.675 đồng Năm 2015 

3 Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam 477.000.000 đồng Năm 2015 

4 TT Tư vấn DVQL TS&BĐS Bắc Ninh 52.000.000 đồng Năm 2015 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Bring Success to Clients!                                                                                        

 

45

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁC DỊCH VỤ ĐÃ THỰC HIỆN 
 

 
 

 
Phiên đấu giá Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại số 110 Bà Triệu, 

phường Nguyễn Du, quận Hai Bà trưng, Hà Nội 
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Phiên đấu giá Cổ phần phát hành lần đầu của Công ty TNHH Nhà nước một thành 

viên Cơ điện Trần Phú 
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Phiên đấu giá Quyền sử dụng đất tại khu đất 1-14 HH tuyến phố Láng Hạ, Thanh 

Xuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội 



 
 

 
Bring Success to Clients!                                                                                        

 

48

 
Phiên đấu giá Quyền sử dụng đất tại các ô đất 4, 5, 6 tuyến phố Láng Hạ, Thanh 

Xuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội 
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HÌNH ẢNH KHẢO SÁT THỰC TẾ HIỆN TRƯỜNG 

1. Khảo sát mỏ khai thác đá làm nguyên liệu sản xuất xi măng. Thẩm đơn giá đất để tính 
tiền thuê đất trả tiền hàng năm của Công ty Cổ phần xi măng Đồng Bành, tọa lạc tại 
thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 

2. Thẩm định giá trị Công trình 
nhà cửa vật kiến trúc trên đất, 
Máy móc thiết bị và Giống vật 
nuôi phục vụ công tác bàn giao 
sáp nhập và hạch toán giá trị tài 
sản của Công ty TNHH MTV 
Đầu tư và phát triển Nông 
nghiệp Hà Nội.  
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3. Tư vấn xác định giá trị quyền 
sử dụng đất phải nộp Ngân sách 
Nhà nước - Dự án khu Đô thị 
sinh thái Ngọc Liệp, Đồng Trúc 
tại huyện Thạch Thất, Hà Nội 
 

4. Thẩm định giá trị của khu 
nhà xạ trị Bệnh viên Ung Bướu 
để góp vốn liên doanh liên kết 
thực hiện dự án xạ trị gia tốc 
trong điều trị ung thư.  
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5. Thẩm định giá trị Bất động 
sản để chuyển nhượng tại 561, 
563, 565 Nguyễn Trung Trực, 
Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang của Công ty Thông tin di 
động. 
 

6. Xác định khối lượng và thẩm 
định giá trị vật tư thu hồi công 
trình xây dựng - Trường Đào 
tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm 
sát. Phường Dương Nội, quận 
Hà Đông, Hà Nội 
 

7. Thẩm định giá trị nhà cửa vật 
kiến trúc trên đất và máy móc 
thiết bị để ngân hàng nhà nước 
Việt Nam làm cơ sở xác định 
giá trị tài sản nhà nước giao cho 
đơn vị sự nghiệp công lập tự 
chủ tài chính của Trung tâm 
thông tin tín dụng - Số 10 
Quang Trung, Hà Đông, Hà 
Nội 
 



 
 

 
Bring Success to Clients!                                                                                        

 

53

8. Thẩm định giá trị Quyền sử 
dụng đất; nhà cửa, công trình 
vật kiến trúc trên đất và máy 
móc thiết bị của Công ty TNHH 
Anh Trí Tân Hồng tại Lô 6 cụm 
Công nghiệp Tân Hồng, Hoàn 
Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh để thế 
chấp vay vốn ngân hàng. 

9. Thẩm định kinh phí, bối 
cảnh, trang phục, đạo cụ phục 
vụ bộ phim Trần Thủ Độ tại 
trường quay Cổ Loa của Ban 
chỉ đao Quốc gia 1000 năm 
Thăng Long, Hà Nội. 
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10. Thẩm định giá tiền thuê đất 
để khai thác mỏ của Công ty 
than Na Dương, Lạng Sơn. 
 

11. Thẩm định giá trị công trình 
vật kiến trúc trên đất làm cơ sở 
góp vốn liên doanh của Công ty 
TNHH một thành viên máy kéo 
và máy nông nghiệp tại số 4 
Chu Văn An, Hà Đông, Hà Nội.
 

12. Thẩm định giá đất để xác 
định số tiền thuê đất phải nộp 
hàng năm của Tổng công ty 
lương thực miền bắc tại số 6 
Ngô Quyền, phường Lý Thái 
Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
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13. Thẩm định giá thế chấp tài 
sản vay vốn ngân hàng của 
công ty TNHH Anh Trí Tân 
Hồng tại lô 6, cụm công nghiệp 
Tân Hồng, Hoàn Sơn, Từ Sơn, 
Bắc Ninh. 
 

 

14. Thẩm định giá xác định vốn 
cổ phần của công ty cổ phần 
Đồng Tháp tại xưởng sản xuất 
khu công nghiệp Ngọc 
Hồi,Thanh Trì, Hà Nội. 
 

15. Thẩm định giá thế chấp tài 
sản vay vốn của công ty TNHH 
Cơ khí AES (Việt Nam) tại 
xưởng sản xuất thôn Tân Sơn, 
xã Tân An, huyện Văn Bàn, 
tỉnh Lào Cai. 
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16. Thẩm định giá phục vụ 
công tác bàn giao doanh nghiệp 
của công ty TNHH đầu tư phát 
triển Nông Nghiệp tại 136 Hồ 
Tùng Mậu, Từ Liêm, Hà Nội. 

 

17. Thẩm định giá thế chấp tài 
sản vay vốn ngân hàng của gia 
đình bà Đỗ Thị Hiên tại Hồng 
Vân, Thường Tín, Hà Nội. 

 

18. Giá trị 43.897m2 đất sản 
xuất kinh doanh phi nông 
nghiệp tại 670 Ngô Gia Tự, 
phường Đức Giang, quận Long 
Biên, TP Hà Nội để Công ty Cổ 
phần Diêm Thống nhất tham 
khảo, làm cơ sở trình các cấp có 
thẩm quyền xác định tiền thuê 
đất phải nộp Nhà nước hàng 
năm theo quy định. 
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19. Số tiền thuê đất phải nộp 
hàng năm để thuê 13.942m2  đất 
tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia 
Lâm, Hà Nội làm cơ sở tham 
khảo để Công ty TNHH Sơn 
Long trình các cấp có thẩm quyền 
xác định số tiền thuê đất phải nộp 
hàng năm theo quy định   

20.Giá trị quyền sử dụng 
52.553m2 đất sản xuất kinh 
doanh phi nông nghiệp tại xã 
Xuân Nộn, huyện Đông Anh, 
Hà Nội để Công ty Cổ phần 
Xích Líp Đông Anh tham khảo, 
làm cơ sở trình các cấp có thẩm 
quyền xác định số tiền thuê đất 
phải nộp hàng năm 

 

21. Giá thu tiền sử dụng đất 
thực hiện dự án “Xây dựng tổ 
hợp nhà ở đó bán kõt hỵp văn 
phòng và dịch vô thương mại” 
tại xã Trung Văn, huyện Từ 
Liêm và phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, Hà Nội để 
Tổng công ty Đầu tư nước và 
Môi trường Việt Nam – 
VIWASEEN tham khảo, làm 
cơ sở trình Liên ngành Thành 
phố xác định giá thu tiền sử 
dụng đất thực hiện dự án. 
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22. Giá trị quyền sử dụng đất ở tại 
Khu Đô thị mới Dương Nội (Khu 
A), phường Dương Nội, quận Hà 
Đông, Hà Nội của Công ty Cổ 
phần Tập đoàn Nam Cường Hà 
Nội làm cơ sở xác định giá trị tài 
sản đảm bảo vay vốn ngân hàng 
theo quy định 

 

 

23. Giá trị Quyền sử dụng đất ở của 
dự án khu nhà để bán tại tổ 14 – 
thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội để 
Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng 
Mỹ Đình tham khảo làm cơ sở 
trình các Sở, Ngành liên quan của 
Thành phố Hà Nội xác định số 
tiền sử dụng đất phải nộp để thực 
hiện dự án. 

 

24. Giá trị Dự án Cảng Cửa Suốt và 
giá trị đầu tư vào Cảng cửa suốt trên 
thửa đất 119.923,7 m2 tại phường 
Cẩm Phả, thị xã Cẩm Phả, tỉnh 
Quảng Ninh của Công ty Cổ phần 
Tập đoàn INDEVCO làm cơ sở 
hạch toán sổ sách và thế chấp vay 
vốn ngân hàng theo quy định. 

 

25. Số tiền sử dụng đất hoặc/và 
tiền thuê đất Công ty THT phải 
nộp Ngân sách Nhà nước khi thực 
hiện Dự án Khu vực Trung tâm 
Khu Đô thị Tây Hồ Tây trên khu 
đất có diện tích 207.66 ha tại các 
phường Xuân La (quận Tây Hồ), 
Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy), các xã 
Xuân Đỉnh và Cổ Nhuế (huyện Từ 
Liêm) thành phố Hà Nội để Công 
ty THT tính lại tổng mức đầu tư 
của dự án 
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THIẾT KẾ MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN 
 

Bộ phận Thiết kế Mỹ thuật Đa phương tiện của công ty chúng tôi chuyên cung cấp 
dịch vụ thiết kế mỹ thuật đáp ứng nhu cầu và làm hài lòng đối tác, quý khách hàng. Chúng 
tôi cam đoan luôn đặt chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng lên hàng đầu.  

Dưới đây là hình ảnh một số sản phẩm đặt hàng gần đây nhất của khách hàng và do 
nhân viên phòng Thiết kế Mỹ thuật Đa phương tiện thực hiện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mỹ Linh  
Trưởng phòng Thiết kế Mỹ thuật Đa phương tiện 
Trình độ học vấn: Sinh viên xuất sắc trường Đại học 
FPT – Arena Multimedia 
Kinh nghiệm: Từ 2014-2016, làm freelancer thiết kế 
chuyên nghiệp các sản phảm cho nhiều đối tác và khách 
hàng 
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LOGO CÔNG TY 
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BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU 
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THIẾP CƯỚI 

 



 
 

 
Bring Success to Clients!                                                                                        

 

63

 

PHÔNG SỰ KIỆN 
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BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU, ẤN PHẨM TRUYỀN 

THÔNG, BAO BÌ SẢN PHẨM, GIAO DIỆN WEBSITE & 

ỨNG DỤNG THIẾT BỊ DI ĐỘNG 
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BIỂN QUẢNG CÁO, POSTER, MENU 
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BROCHURE SẢN PHẨM 
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GIAO DIỆN WEBSITE & ỨNG DỤNG ĐIỆN THOẠI 
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BIÊN TẬP ALBUM ẢNH, ĐỒ HỌA ẢNH CHO PHIM 

 


