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THƯ NGỎ 
Kính gửi: Quý khách hàng 

Công ty Cổ Phần Giám Định và Thẩm Định Eximvas chúc mừng sự thành công về hoạt động và 
kết quả đạt được của Quý khách hàng trong thời gian qua. 

Eximvas với đội ngũ 100% nhân viên trẻ tốt nghiệp tại các trường đại học chuyên ngành thẩm định 
giá, tài chính ngân hàng, kỹ thuật (kỹ sư ôtô, kỹ sư xây dựng …) có đầy nhiệt huyết và hoài bão quyết 
tâm đưa Eximvas hội nhập chung vào nền kinh kế phát triển của nước nhà. Ban điều hành và toàn thể 
nhân viên Eximvas không ngừng học hỏi, trau dồi kinh nghiệm để cung cấp dịch vụ Giám Định, 
Thẩm Định Giá và các dịch vụ tài chính khác theo yêu cầu của khách hàng một cách tốt nhất, hiệu quả 
nhất theo đúng phương châm hoạt động “Uy tín - Chuyên nghiệp”.  

Hiện nay các dịch vụ của Eximvas cung cấp đã được nhiều cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức 
tín dụng tin tưởng sử dụng. Eximvas đã ký hợp đồng nguyên tắc với các đối tác sau: 

- Các Ngân hàng Thương mại và Cổ phần hoạt động tại TP.HCM 

- Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây Dựng Việt Nam (CBBank) 

- Các CN Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)  

- Công ty TNHH Mua Bán Nợ Việt Nam (DATC)… 

Và một số đối tác tiêu biểu thường xuyên sử dụng dịch vụ của Eximvas như: 

- Sở Tài Chính TP.HCM 

- Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM 

- Công An TP.HCM 

- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh Tiền Giang, Bạc Liêu, Cà Mau… 

- Trung tâm Phát triển Quỹ đất các tỉnh Tiền Giang, Bạc Liêu, Cà Mau… 

- Các Cục/Chi cục Thi Hành Án Quận/huyện TP.HCM và một số tỉnh thành khác 

- Tòa Án nhân dân các Quận/huyện TP.HCM và một số tỉnh thành khác 

- Tổng công ty và các công ty Điện lực TP.HCM, Tiền Giang, Vũng Tàu… 

- Ban Bồi thường Giải phóng Mặc bằng các Quận/Huyện TP.HCM và các tỉnh thành khác 

- Các Ngân hàng và Tổ chức Tín dụng tại TP.HCM và các tỉnh thành khác 

Thời gian là bạn đồng hành của sự thành công và phát triển của Quý khách hàng. Chúng tôi cam kết: 
“Eximvas là địa chỉ tin tưởng và sự lựa chọn tốt nhất của Quý khách hàng”.  

Các dịch vụ Eximvas cung cấp gồm: 

 Dịch vụ thẩm định giá: 

 Thẩm định giá bất động sản 

 Thẩm định giá máy, thiết bị  

 Thẩm định dự án đầu tư  

 Môi giới bất động sản 

 Thẩm định giá trị khoản nợ 

 Tư vấn lập dự án đầu tư 

 Thẩm tra dự án đầu tư 

 Thẩm tra dự toán 

 Tư vấn đấu thầu 

 Dịch vụ giám định  

 Giám định thương mại- kỹ thuật 

 Giám định đánh giá rủi ro   

 Giám định các công trình xây dựng 

 Giám định nguyên nhân, tính toán chi phí 

và mức độ tổn thất công trình 

 Giám định giải quyết tranh chấp xây dựng

Eximvas trân trọng giới thiệu các dịch vụ của để Quý khách hàng thuận tiện liên hệ. 

Trân trọng kính chào và hợp tác! 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY EXIMVAS 
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GIỚI THIỆU CÔNG TY 

1. TRỤ SỞ CHÍNH 

- Tên công ty :  CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH & THẨM ĐỊNH EXIMVAS  

- Tên tiếng Anh  :   EXIMVAS VALUATION AND ASSESSMENT CORPORATION 

- Tên viết tắt  : EXIMVAS CORP 

- Địa chỉ :   Số 360C Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM 

- Điện thoại :   0868 333 101  

- Website :   www.eximvas.com.vn  -  Email: info@eximvas.com.vn 

2. CÁC CHI NHÁNH - VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN 

STT CHI NHÁNH - VPĐD THÔNG TIN LIÊN HỆ 

01 ĐỒNG NAI 

Đ/C: Số 97 Nguyễn Trãi, Phường Xuân Hòa, TX Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

Tel: Mr Thành 0909020394 

02 BÌNH DƯƠNG 

Đ/C: Số 112 Ngô Quyền, Khu 6, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương. 

Tel: Mr. Phú: 0903161982  

03 NINH THUẬN 

Đ/C: Số 47 Trần Phú, P. Thanh Sơn, TP. Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận. 

Tel: Mr. Minh: 0919697474 

04 BẠC LIÊU 

Đ/C: Số 123 đường 23/8, Khóm 2, Phường 7, TP. Bạc Liêu, 

Tỉnh Bạc Liêu. 

Tel: (078) 1378 0168    - Fax: (078) 1378 0168 

05 HÀ NỘI 

Đ/C: Số 68, ngõ 62, phố Ngọc Hà, Phường Đội Cấn, Quận Ba 

Đình, Hà Nội 

Tel: Mr. Hảo: 0985 677 678 
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GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH 
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THẺ THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ  

CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ ĐẤT  
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CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA EXIMVAS 

I. DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ  

1. THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN  

- Thẩm định giá nhà phố, nhà biệt thự, nhà chung cư, … 

- Thẩm định giá nhà xưởng, nhà máy, kho tàng, bến bãi,... 

- Thẩm định giá công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp 

- Thẩm định giá các tài sản gắn liền trên đất: cầu đường, bến cảng, bờ kè, nhà ga, bệnh viện, 

trường học, .... 

- Thẩm định giá đất ở, đất chuyên dùng, đất nông nghiệp... 

- Thẩm định giá các dự án đầu tư bất động sản, các khu resort... 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỘNG SẢN 

- Các máy thiết bị gia dụng, phương tiện đi lại, vận tải đường bộ, đường thủy  

- Các phương tiện kỹ thuật, máy xây dựng, máy công cụ... 

- Các thiết bị điện, điện tử, điện gia dụng, điện công nghiệp... 

- Các máy thiết bị công nghiệp, dây chuyền sản xuất đồng bộ 

- Máy, thiết bị và dây chuyền sản xuất chuyên dùng 

 

 

 

 

 

 

 

3. THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 

- Cơ sở sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp hoạt động theo luật 

doanh nghiệp và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, … 

- Xác định giá trị doanh nghiệp để lên sàn giao dịch chứng khoán, … 

- Xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, thành lập mới, liên doanh liên kết, giải thể, 

mua bán, chuyển nhượng, cho thuê doanh nghiệp, ... 

- Xác định giá trị quyền khai thác: nhà hàng, khách sạn, nhà máy nước, quyền khai thác mỏ 

đá, quyền khai thác cầu cảng, trạm thu phí cầu đường, … 

4. THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU, QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ... 
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5. CÁC DỊCH VỤ LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

 

 

 

 

 

- Dự án khu dân cư 

- Dự án cao ốc văn phòng, thương mại 

- Dự án khu du lịch sinh thái 

- Dự án khu công nghiệp 

- Dự án bệnh viện 

- Dự án đầu tư các nhà máy, xí nghiệp sản xuất 

- Dự án khác … 

II.  DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH 

1. GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHIỆP  

- Giám định nguồn gốc xuất xứ, khuyết tật hàng hóa. 

- Hàng không đúng chất lượng, hàng bị tổn thất. 

- Giám định số lượng, chất lượng, định danh, đặc tính kỹ thuật, công dụng, tính đồng bộ & 

công nghệ của máy thiết bị, dây chuyền sản xuất. 

- Giám định, giám sát lắp đặt máy, thiết bị. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. GIÁM ĐỊNH ĐIỀU TRA  

- Tài sản bị cháy nổ, sét đánh, đâm va, ngập nước. 

- Giám định các loại xe ôtô du lịch, xe ôtô vận tải. 

- Xe chuyên dụng & sàlan, tàu biển, thuyền. 
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3. GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH 

- Giám định chất lượng công trình xây dựng; 

- Điều tra tìm nguyên nhân lún, sạt của nền móng, nứt hay nghiêng đổ công trình; 

- Giám định tổn thất, tính toán chi phí sửa chữa khắc phục; 

- Giám định khối lượng xây lắp để quyết toán, giải ngân công trình XD; 

- Giám định giải quyết tranh chấp trong xây dựng; 

- Tính toán & phân chia tổn thất; 

- Đánh giá các rủi ro của công trình XD trước khi bảo hiểm. 

 

 

 

 

 

 

4. GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP 

- Giám định theo yêu cầu của cơ quan tố tụng điều tra, tòa án, thi hành án; 

- Giám định hỗ trợ luật sư củng cố chứng cứ hồ sơ; 

- Giám định bổ sung chứng cứ để Tòa án xét xử; 

- Giám định/ thẩm định tài sản để thi hành án. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. GIÁM ĐỊNH TÌNH TRẠNG AN TOÀN, PHƯƠNG TIỆN ĐI BIỂN 

 

- Giám định điều tra tai nạn hàng hải;  

- Đâm va, mắc cạn, cháy nổ, chìm đắm; 

- Máy - thân vỏ tàu, trang thiết bị hàng hải, trục vớt tàu thuyền 
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6. GIÁM ĐỊNH ĐIỀU TRA THEO YÊU CẦU ĐẶC BIỆT 

- Điều tra giả mạo hồ sơ, thay đổi hiện trường để chiếm đoạt tiền bảo hiểm, ngân hàng hay 

doanh nghiệp; 

- Trộm cắp tài sản đã bảo hiểm, thế chấp; 

- Giám định điều tra củng cố chứng cứ pháp lý cho luật sư bào chữa, tòa án xét xử  hoặc thi 

hành án. 

DỊCH VỤ ĐO VẼ BẢN ĐỒ 

III. DỊCH VỤ ĐO VẼ BẢN ĐỒ 

 

 

 

 

 

 

 

- Đo vẽ hiện trạng đất và công trình xây dựng trên đất 

- Đo vẽ bản đồ địa hình 

- Đo vẽ bản đồ địa chính 

- Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

- Lập bản đồ quy hoạch 

- Tư vấn, lập các đồ án xây dựng đô thị, nông thôn 

IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH 

 
 
 
 
 

 

- Kiểm định chất lượng công trình 

- Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp của công trình 

- Xác định nguyên nhân hư hỏng công trình 

- Xác định chi phí khắc phục tổn thất của công trình 

- Tư vấn kiểm định chất lượng công trình 

- Khảo sát cung cấp số liệu các công trình lân cận 
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V. THẨM TRA DỰ TOÁN  

- Dự án chung cư, công trình cao tầng 

- Trung tâm thương mại, khu dân cư 

- Khu du lịch sinh thái 

- Công trình xây dựng cầu, đường, bờ kè.. 

- Sân golf 

 

 

 

 

 

 

 

VI. DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 

- Tư vấn thủ tục làm giấy chứng nhận nhà và đất 

- Môi giới nhà phố, nhà liên kế 

- Môi giới đất dự án 

- Môi giới đất và nhà xưởng tại khu công nghiệp 

- Môi giới đất trồng cao su, trà và cà phê 

VII. DỊCH VỤ TƯ VẤN THẨM TRA HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ TƯ VẤN ĐẤU THẦU 

- Mua máy, thiết bị y tế 

- Mua máy, thiết bị công nghiệp 

- Thi công công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp 

- Bán phát mãi hàng hóa, tài sản … 
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NGUỒN NHÂN LỰC CỦA EXIMVAS 

Stt Họ và tên Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm 

01 

PHẠM VĂN PHÖ 

Tổng Giám Đốc – Thẩm 

định viên - Quản tài viên 

1. Bằng cấp và chứng chỉ hành nghề 

- Cử nhân Quản trị kinh doanh  

- Kỹ sư điện   

- Thẩm định viên về giá (Bộ Tài Chính) 

- Định giá viên Bất động sản (Sở xây dựng Tp.HCM) 

- Chứng chỉ nghiệp vụ Đấu thầu 

2. Kinh nghiệm 

- Công tác trong lĩnh vực thẩm định giá và giám định từ 
năm 2003 đến nay. 

- Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá máy 
thiết bị, cầu cảng, bất động sản, giám định. 

3. Chức danh đã đảm nhiệm 

- Phó Tổng Giám Đốc Cty CP TĐG EXim (2009 – 2012) 

- Phó Giám Đốc Cty thẩm định giá Micontrol 

02 

NGUYỄN NGỌC TỎA 

Phó Tổng Giám đốc – 

Thẩm định viên 

1. Bằng cấp và chứng chỉ hành nghề 

- Cử nhân Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Thẩm định 
giá) 

- Thẩm định viên về giá (Bộ Tài Chính) 

- Định giá viên Bất động sản (Sở xây dựng Tp.HCM) 

2. Kinh nghiệm 

- Công tác trong lĩnh vực thẩm định giá từ 2007 đến nay. 

- Có nhiều kinh nghiệm trong thẩm định giá bất động sản, 
dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, máy thiết bị, tàu 

biển, cầu cảng, phương tiện vận tải. Thẩm định giá cho 

mục đích góp vốn liên doanh, liên kết, đền bù giải phóng 

mặt bằng. 

03 

LƯU MINH VỮNG 

Phó Tổng Giám đốc – 

Quản tài viên 

1. Bằng cấp và chứng chỉ hành nghề 

- Cử nhân Quản trị kinh doanh  

- Quản tài viên (Bộ tư pháp)   

2. Kinh nghiệm 

- Kinh nghiệm trong quản trị nguồn nhân lực, điều hành đào 
tạo nghiệp vụ hành chính nhân sự 

- Tài chính Ngân hàng 

3. Chức danh đã đảm nhiệm 

- Phó phòng Tổ chức -Tổng hợp, Công ty Cổ phần Bột giặt 
NET - KCN Biên Hòa I -  Đồng Nai 

- Phó phòng Hành chính - Quản trị, Ngân hàng TMCP Sài 
Gòn Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Đồng Nai 

- Trưởng phòng Hành chính-Tổ chức, Ngân hàng TMCP 

Đại Tín (TrustBank) / Ngân hàng TMCP Xây dựng  iệt 

Nam ( NCB)–Chi nhánh Đồng Nai. 

- Giám Đốc Hành chính-Nhân sự, Group 365 (có 12 Cty 

thành viên) –TP. Hồ Chí Minh 

- Phó Tổng Giám đốc Công ty Quản lý và Thanh lý tài sản 
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Navina 

04 

BÙI THỊ NGỌC THẢO 

Trưởng phòng Nghiệp vụ 

Thẩm định giá – Thẩm 

định viên - Kiểm toán 

viên 

1. Bằng cấp và chứng chỉ hành nghề 

- Cử nhân Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Thẩm định 
giá) 

- Thẩm định viên về giá (Bộ Tài Chính) 

- Định giá viên Bất động sản (Sở xây dựng Tp.HCM) 

- Kiểm toán viên (Bộ Tài Chính) 

2. Kinh nghiệm 

- Công tác trong lĩnh vực thẩm định giá từ 2007 đến nay. 
Có nhiều kinh nghiệm trong thẩm định giá bất động sản, 

dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, máy thiết bị, tàu 

biển, cầu cảng, phương tiện vận tải. Thẩm định giá cho 

mục đích góp vốn liên doanh, liên kết, đền bù giải phóng 

mặt bằng. 

05 

PHẠM VĂN KHÁNH 

Thẩm định viên – Cố vấn 

pháp lý 

1. Bằng cấp và chứng chỉ hành nghề 

- Cử nhân Quản trị kinh doanh  

- Quản tài viên (Bộ tư pháp)   

2. Kinh nghiệm 

- Công tác trong ngành thẩm định giá, giám định và đấu giá 

tài sản. 

- Có nhiều kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực đấu giá 

động sản và bất động sản tại  iệt Nam. 

- Có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý tài sản và thanh 
lý tài sản  tại  iệt Nam. 

3. Chức danh đã đảm nhiệm 

- Phó Tổng Giám đốc Công ty Quản lý và Thanh lý tài sản 
Navina 

- Tổng Giám Đốc Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo  

06 

HÀ THẾ ĐÌNH 

PHƯƠNG 

Giám Đốc Kỹ Thuật 

1. Bằng cấp và chứng chỉ hành nghề 

- Kỹ sư cơ khí  

2. Kinh nghiệm và các chức danh đã đảm nhiệm 

- Giám định viên hàng hải, công nghiệp (1998) 

- Phụ trách bộ phận giám định (2003 – nay) 

- Thẩm định giá bất động sản, máy thiết bị. 

- Giám định nguyên nhân và mức độ tổn thất các phương 
tiện giao thông đường bộ, đường thủy, tổn thất hàng hóa, 

công trình xây dựng, dây chuyền máy thiết bị.. 

- Trưởng khoa cơ khí Trường Trung cấp Nghề Số 7 

07 

NGUYỄN TẤT HƯNG 

Phó Trưởng phòng 

Nghiệp vụ Thẩm định giá 

1. Bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn 

- Cử nhân công nghệ thông tin 

2. Kinh nghiệm 

- Công tác trong lĩnh vực Thẩm định giá từ 2012 đến nay. 

- Có nhiều kinh nghiệm trong Thẩm định giá bất động sản, 

dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, dây truyền máy 

thiết bị, công cụ dụng cụ, thiết bị y tế; thẩm định giá 

doanh nghiệp. Đặc biệt thẩm định giá cho mục đích đấu 

thầu, đấu giá thi hành án, mua sắm mới tài sản nhà nước. 
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NGUYỄN XA LENL 

Trưởng Phòng Giám 

Định Xây Dựng 

1. Bằng cấp và chứng chỉ hành nghề 

- Kỹ sư Xây dựng  

2. Kinh nghiệm  

- Giám định các công trình xây dựng.  

- Kinh nghiệm trong ngành xây dựng từ năm 1998 đến nay 

09 

TRẦN HỒNG THÁI 

Trưởng Phòng Thẩm Tra 

Dự Toán 

1. Bằng cấp và chứng chỉ hành nghề 

- Kỹ sư Xây dựng  

2. Kinh nghiệm 

- Thẩm định giá bất động sản, công trình xây dựng. Thẩm 
tra dự toán, quyết toán xây dựng. 

- Giám định các công trình xây dựng, đánh giá chất lượng 
còn lại công trình xây dựng.  

- Kinh nghiệm trong ngành xây dựng từ năm 1998 đến nay 

10 
TRẦN LÂM QUỐC 

Trưởng phòng Đo Vẽ 

1. Bằng cấp và chứng chỉ hành nghề 

- Kỹ sư Xây dựng  

2. Kinh nghiệm 

- Giám định nguyên nhân và mức độ tổn thất của các công 
trình xây dựng dân dụng và thương mại.  

- Kinh nghiệm trong ngành xây dựng từ năm 1995 đến nay 

11 

VÕ VĂN EM 

Trưởng VPĐD tại Kiên 

Giang 

1. Bằng cấp và chứng chỉ hành nghề 

- Kỹ sư điện 

- Định giá viên Bất động sản (Sở xây dựng TP.HCM) 

2. Kinh nghiệm 

- Kinh nghiệm trong ngành viễn thông năm 2002 đến nay 

- Thẩm định giá bất động sản, nhà hàng, khách sạn, resort 

siêu thị, chung cư, cao ốc văn phòng, khu thương mại, du 

lịch, các dự án đầu tư bất động sản... Đặc biệt có nhiều 

kinh nghiệm tại khu vực Kiên Giang, Phú Quốc. 

- Giám định các công trình xây dựng, đánh giá chất lượng 
còn lại công trình xây dựng. 

12 
PHAN HOÀI NAM 

Trưởng VPĐD Long An 

1. Bằng cấp và chứng chỉ hành nghề 

- Kỹ sư khoa học máy tính 

- Định giá viên Bất động sản (Sở xây dựng TP.HCM) 

2. Kinh nghiệm 

- Thẩm định giá bất động sản, nhà hàng, khách sạn, resort 

siêu thị, chung cư, cao ốc văn phòng, khu thương mại, du 

lịch, các dự án đầu tư bất động sản.... 

- Giám định các công trình xây dựng, đánh giá chất lượng 
còn lại công trình xây dựng. 

13 

HỒ CÔNG MINH 

Trưởng VPĐD Ninh 

Thuận 

1. Bằng cấp và chứng chỉ hành nghề 

- Cử nhân Tài chính kế toán 

2. Kinh nghiệm 

- Thẩm định giá bất động sản, nhà hàng, khách sạn, resort 

siêu thị, chung cư, cao ốc văn phòng, khu thương mại, du 

lịch, các dự án đầu tư bất động sản.... 

- Giám định các công trình xây dựng, đánh giá chất lượng 
còn lại công trình xây dựng. 
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14 

NGUYỄN TIẾN 

THÀNH 

Trưởng VPĐD Đồng Nai 

1. Bằng cấp và chứng chỉ hành nghề 

- Cử nhân quản lý đất đai 

- Chứng chỉ bồi dưỡng về giá đất, thu hồi đất, bồi thường 
tái định cư. 

- Định giá viên Bất động sản. 

2. Kinh nghiệm 

- Thẩm định giá bất động sản, nhà hàng, khách sạn, resort 

siêu thị, chung cư, cao ốc văn phòng, khu thương mại, du 

lịch, các dự án đầu tư bất động sản... 

- Thẩm định và phê duyệt đơn giá các dự án thu hồi đất và 
tái định cư trên địa bàn tỉnh Đồng nai 

15 

LÊ HOÀNG MINH 

THÔNG 

Chuyên viên Thẩm định 

1. Bằng cấp và chứng chỉ hành nghề 

- Cử nhân QTKD  ận Tải Biển. 

2. Kinh nghiệm 

- Chuyên viên thẩm định giá động sản, bất động sản, công 
trình dân dụng, cầu đường, máy thiết bị. 

- Kinh nghiệm thẩm định từ năm 2015 đến nay 

16 
NGUYỄN XUÂN HUY 

Chuyên viên Thẩm định 

1. Bằng cấp và chứng chỉ hành nghề 

- Cử nhân QTKD Môi giới BĐS. 

2.  Kinh nghiệm 

- Chuyên viên thẩm định giá động sản, bất động sản, công 
trình dân dụng, cầu đường, máy thiết bị. 

- Kinh nghiệm thẩm định từ năm 2015 đến nay 

17 
ĐẶNG THANH HIỀN 

Chuyên viên Thẩm định 

1. Bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn 

- Cử nhân Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Thẩm định 
giá) 

- Định giá viên Bất động sản (Sở xây dựng Tp.Hồ Chí 
Minh)  

2. Kinh nghiệm 

- Thẩm định giá bất động sản, cầu đường, trạm thu phí, 

khách sạn, siêu thị, chung cư, cao ốc văn phòng, khu 

thương mại, khu du lịch, các dự án đầu tư bất động sản... 

- Chuyên thẩm định giá các tài sản là động sản: phương tiện 
vận tải (xe cơ giới, xe công trình, tàu, thuyền,…), dây 

chuyền máy móc thiết bị, máy xây dựng, thiết bị điện tử, 

thiết bị y tế, thể thao,…các tài sản đấu thầu, chuẩn bị mua 

sắm mới... 

18 

PHẠM THỊ THỦY 

TIÊN 

Chuyên viên Thẩm định 

1. Bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn 

- Cử nhân Kinh tế đối ngoại. 

- Chứng chỉ thẩm định giá.   

2. Kinh nghiệm 

- Làm việc trong lĩnh vực thẩm định giá từ năm 2018 đến 
nay. 

- Có kinh nghiệm trong Thẩm định giá bất động sản, dự án 

đầu tư kinh doanh bất động sản, máy móc thiết bị; thẩm 

định giá doanh nghiệp. Đặc biệt thẩm định giá cho mục 

đích đấu thầu, đấu giá thi hành án, thẩm định giá cho mục 

đích góp vốn liên doanh, liên kết, đền bù giải phóng mặt 
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bằng. 

19 
TRẦN VĂN KIỀU 

Chuyên viên Thẩm định 

1. Bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn 

- Cử nhân Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Thẩm định 
giá) 

2. Kinh nghiệm 

- Thẩm định giá bất động sản, khách sạn, chung cư, cao ốc 

văn phòng, khu thương mại, khu du lịch, các dự án đầu tư 

bất động sản... 

- Chuyên thẩm định giá các tài sản là động sản: phương tiện 
vận tải (xe cơ giới, xe công trình, …), dây chuyền máy 

móc thiết bị, thiết bị điện tử, thiết bị y tế, thể thao,…các 

tài sản đấu thầu, chuẩn bị mua sắm mới... 

20 
TRẦN VĂN MIỀN 

Kỹ sư xây dựng 

1. Bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn 

- Kỹ sư Xây dựng  

2. Năng lực - kinh nghiệm 

- Giám định tình trạng, nguyên nhân và mức độ tổn thất của 
các công trình xây dựng dân dụng và thương mại 

- Công tác trong lĩnh vực giám định xây dựng từ năm 2000 
đến nay. 

21 

NGUYỄN THỊ THANH 

THÚY 

Kỹ sư xây dựng 

1. Bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn 

- Kỹ sư Xây dựng 

2. Năng lực - kinh nghiệm 

- Giám định nguyên nhân và mức độ tổn thất của các công 
trình xây dựng dân dụng và thương mại 

- Công tác trong lĩnh vực giám định xây dựng từ năm 1998 
đến nay 

22 

 

 

PHẠM MINH THẮNG 

Kỹ sư xây dựng 

1. Bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn 

- Kỹ sư Xây dựng 

2. Năng lực - kinh nghiệm 

- Giám định nguyên nhân và mức độ tổn thất của các công 
trình xây dựng dân dụng và thương mại  

- Công tác trong lĩnh vực giám định xây dựng từ năm 2005 
đến nay 

MỘT SỐ ĐỐI TÁC THƯỜNG XUYÊN CỦA EXIMVAS 

I. CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC  

- Thanh tra chính phủ 

- Cục đường bộ 

- Sở Tài Chính TP.HCM. 

- Công An TP.HCM (Công an Quận 4; 6; 9; 10; 12, Công an huyện Bình Chánh, Công an 

huyện Nhà Bè). 

- Công an tỉnh Bạc Liêu, Công an Tp. Bạc Liêu, Công an TX. Giá Rai 

- Phòng Tài nguyên Môi trường các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM, Tiền Giang, Bạc Liêu. 
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- Phòng Kế hoạch Tài chính các quận, huyện TP.HCM, Tiền Giang, Bạc Liêu. 

- Trung tâm phát triển quỹ đất. 

- Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu 

- Cục Thuế tỉnh Tiền Giang 

- Chi cục Thuế TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

- Công An Huyện Giá Rai, Bạc Liêu 

- Công ty mua bán nợ  iệt Nam (DATC) 

II. TÒA ÁN – THI HÀNH ÁN  

- Tòa án nhân dân TP.HCM và các Quận, Huyện trên địa bàn thành phố 

- Tòa án nhân dân huyện Phú Quốc, Kiên Giang 

- Cục Thi hành án Dân sự TP.HCM, Chi cục Thi hành án Dân sự các quận, huyện TP.HCM: 

Gò  ấp, Q10, Q5, Q9, Q6, Thủ Đức, Tân Bình, Tân Phú,… 

- Cục và các Chi cục Thi hành án  Dân sự tỉnh Long An 

- Cục và các Chi cục Thi hành án  Dân sự tỉnh Tiền Giang 

- Cục và các Chi cục Thi hành án  Dân sự tỉnh Bến Tre  

- Cục và các Chi cục Thi hành án  Dân sự tỉnh Bạc Liêu 

- Cục và các Chi cục Thi hành án  Dân sự tỉnh Cà Mau 

- Cục và các Chi cục Thi hành án  Dân sự tỉnh Kiên Giang 

- Cục và các Chi cục Thi hành án  Dân sự tỉnh Bình Dương  

- Cục và các Chi cục Thi hành án  Dân sự tỉnh Đồng Nai 

III. NGÂN HÀNG VÀ CÁC CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. CÔNG TY ĐIỆN LỰC  

 
 
 
 
 
 

- Công ty Điện Lực TP.HCM - Công ty Điện Lực Sài Gòn 
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- Tổng Công Ty Điện Lực TP.HCM 

- Công Ty Điện lực Sài Gòn 

- Công Ty Điện lực tỉnh Bà Rịa  ũng Tàu 

- Công Ty TNHH MT  Xây Lắp Điện 2 

- Công Ty Lưới Điện Cao Thế TP.HCM 

- Công Ty Lưới Điện Cao Thế Miền Nam 

- Công Ty Điện Lực Chợ Lớn 

- Công Ty Điện Lực Tiền Giang 

- Công Ty Điện Lực Bến Tre 

- Công Ty Điện Lực  ĩnh Long 

- Công Ty Điện Lực Đồng Tháp 

- Công Ty Điện Lực An Giang

V. CÔNG TY BẢO HIỂM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VI. BAN BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 

- Ban Bồi Thường GPMB Quận 12 

- Ban Bồi Thường GPMB quận Bình Thạnh 

- Ban Bồi Thường GPMB quận Gò  ấp 

- Ban Bồi Thường GPMB huyện Bình Chánh 

- Ban Bồi Thường GPMB huyện Củ Chi. 

- Ban Bồi Thường GPMB tỉnh Bạc Liêu 

- Ban Bồi Thường GPMB & QLQH huyện Đông Hải 

- Trung Tâm Phát Triển Quỹ đất tỉnh Tiền Giang  

- Trung Tâm Phát Triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu 

VII. CÁC ĐƠN VỊ KHÁC  

- Bệnh viện chợ rẫy TP.HCM 

- Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn TNHH Một Thành  iên (SAWACO) 

- Công ty Cổ Phần Cấp Nước Bến Thành TP.HCM 

- Tổng Công ty Truyền Tải Điện Quốc Gia - BQL Dự Án Các Công Trình Điện Miền Nam 

- Ban Quản Lý Dự Án tỉnh Bà Rịa -  ũng Tàu 

- Công ty Sổ Xố Kiến Thiết tỉnh Phú Yên 



www.eximvas.com.vn                            Uy tín – Chuyên nghiệp 

Trang 22 

- Các Cơ Quan, Đơn vị Quản lý Nhà nước tại địa bàn công ty Eximvas có đặt Chi Nhánh và 

 ăn Phòng Đại Diện. 
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HÌNH ẢNH MỘT SỐ TÀI SẢN EXIMVAS ĐÃ THẨM ĐỊNH 

 

 

 

 

NHÀ MÁY XI MĂNG FICO TÂY NINH  NHÀ MÁY XI MĂNG FICO TÂY NINH 

 

 

 

RESORT CAROLE, XÃ CỬA CẠN, HUYỆN PHÚ 

QUỐC TỈNH KIÊN GIANG 

 RESORT CAROLE, XÃ CỬA CẠN, HUYỆN PHÚ 

QUỐC TỈNH KIÊN GIANG 

 

 

 

DỰ ÁN K26 BỘ QUỐC PHÒNG – ĐƯỜNG PHAN 

VĂN TRỊ, Q.GÒ VẤP, TP.HCM 

 DỰ ÁN K26 BỘ QUỐC PHÒNG – ĐƯỜNG PHAN 

VĂN TRỊ, Q.GÒ VẤP, TP.HCM 

 

 

 

NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI TRUNG ĐỒNG, TP. BIÊN  EXIMBANK CẦN THƠ SỐ 08 PHAN ĐÌNH 
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HÕA, ĐỒNG NAI PHÙNG, P.TÂN AN, Q.NINH KIỀU, TP.CẦN THƠ 

 

 

 

TÀU HOÀNG ANH 09  TÀU HOÀNG LONG 68 

 

 
 

CẨU THÁP CẢNG SÀI GÒN, TP.HCM  CẦN CẨU BÁNH XÍCH 

 

 
 

MÁY BIẾN THẾ ĐIỆN CTY ĐIỆN LỰC TP.HCM  MÁY BIẾN THẾ ĐIỆN CTY ĐIỆN LỰC TP.HCM 

 

 

 

TRẠI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN BẠC LIÊU  DÂY CHUYỀN LỌC NHỚT  
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XE Ô TÔ CON  XE Ô TÔ KHÁCH 

 

 

 

XE BA GÁC   XE BA GÁC 

 

 

 

XE GẮN MÁY  XE GẮN MÁY 
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XE GẮN MÁY  XE GẮN MÁY 

 

 

 

XE GẮN MÁY  XE GẮN MÁY 

 

 

 

XE GẮN MÁY  XE GẮN MÁY 

 


