
STT Công ty có tài sản bị 
thiệt hại Loại tài sản Số lượng Đơn vị 

tính Tình trạng Xuất xứ Ghi chú Hồ sơ cung cấp Hồ sơ bổ sung theo CV 5179 ngày 
11/6/2021 của Cơ quan CSĐT

1040 đầu 
mục tài 
sản mới 100%

Máy móc thiết bị: Máy hút bụi, máy chà 
sàn, máy giặt, máy sấy,…
Dụng cụ Filmop; Hóa chất Ecolad
Phụ kiện: phụ kiện thiết bị vệ sinh Nilfish, 
Klinder; phụ kiện máy giặt
Pad chà sàn; Hàng nội địa và khác

Tài sản đang sử dụng ngoài hàng hóa tại 
kho: Kệ kho, hệ thống máy lạnh lắp 
showroom; xe nâng hàng; ghế văn phòng

Chưa xác 
định Có chứng từ

Sữa dưỡng da EVAS Vitamin body 
Lotion 300ml 246 thùng 35 chai/thùng
Sữa tắm EVAS Vitamin body washing 
500ml 288 thùng 30 chai/thùng
Gas R134 AGAS 13,6kg/bình; xuất xứ 
Trung Quốc 326 bình mới 100%
Gas R404 AGAS 10,9 kg/bình; xuất xứ 
Trung Quốc 69 bình mới 100%
Gas R407 AGAS 11,3 kg/bình; xuất xứ 
Trung Quốc 240 bình mới 100%
Gas R410 AGAS 11,3 kg/bình; xuất xứ 
Trung Quốc 812 bình mới 100%

4
Công ty TNHH TM 
Thanh Kim Long

Gas R134; Gas R22; R404; R407; R410; 
R507; R32; xuất xứ Trung Quốc, Ấn Độ 6,872 bình mới 100% Không có chứng từ

5
Công ty TNHH Haco 
baby

Bình sữa; bình nước; cọ súc bình sữa; 
ngăn đựng bột; vòng lục lạc; bông chậm 
phấn,… 585 thùng mới 100%

Có chứng từ;
Bảng thống kê có thể 

hiện nhãn hiệu, model, 
xuất xứ, quy cách của 

tài sản

6 Công ty CP Kỹ thuật và 
thương mại Nam Việt

Khớp nối, bóng đèn, biến thế, máng đèn, 
lưới bảo vệ đèn, bộ đèn, bộ khuếch đại tín 
hiệu, bộ điều chỉnh đèn lad, tăng phô, dây 
điện, cầu dao điện,… 13,067 cái Sử dụng tốt

Bảng thống kê có thể 
hiện nhãn hiệu, model, 
xuất xứ, quy cách của 

tài sản

Không có chứng từ

THỐNG KÊ TÀI SẢN ĐỊNH GIÁ

Bảng thống kê có thể 
hiện nhãn hiệu, model, 

xuất xứ của tài sản
1 Công ty CP Thương mại 

Pan

2 Công ty TNHH Inno 
group

3 Công ty TNHH TM Trang
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7 Công ty TNHH TM 
Hùng Phong

máy đánh sàn, máy hút bụi, máy thổi khí, 
quạt treo tường công nghiệp, quạt đứng 
công nghiệp, quạt thông gió, ống dẫn 
gió,…

79 đầu 
mục tài 

sản mới 100%

Bảng thống kê có thể 
hiện nhãn hiệu, model, 
xuất xứ, quy cách của 

tài sản

8
Công ty TNHH Viên 
Thành

Tấm trần sợi khoáng, khung trần, thanh 
viền tường, hóa chất tẩy rửa, khăn giấy 
lau tay, đèn diệt côn trùng, bóng đèn 
Philip, máy rửa chén, thảm trải sàn, màng 
nhôm,…

Bảng thống kê có thể 
hiện nhãn hiệu, model, 
xuất xứ, quy cách của 

tài sản

CQĐT cung cấp 02 Bảng thống kê có 
số lượng tài sản định giá và giá trị thiệt 
hại không thống nhất

9 Công ty TNHH TMDV 
Linh An Rượu vang các loại 63,050 chai

Bảng thống kê chỉ thể 
hiện nhãn hiệu tài sản

Chất chống rỉ chứa dầu Silicon X5 
Lubricant 400ml 2,010 thùng mói 100% Thái Lan
Chất chống rỉ chứa dầu Silicon X5 
Lubricant 200ml 667 thùng mới 100% Thái Lan
Chất chống rỉ chứa dầu Carb& Choke 
cleaner 400ml 310 thùng mới 100% Thái Lan
Lọc nhớt các loại 5,238 thùng mới 100% Trung Quốc

Bột cam Nutri C350g; 12 chai/thùng 55 thùng Indonesia
Bột cam Nutri C750g; 12 bịch/thùng 310 thùng IndonesiaĐường bắp Sucralose 125g, 50g x 
2,5g/hộp 24 hộp Indonesia

12
Công ty TNHH SX TM 
Tín Hưng

Lưỡi cắt, cáp, cánh xoa nền, mũi mài, 
chén mài, dùi rung nén, mũi khoan, máy 
xoa nền, …

101 đầu 
mục tài 
sản mới 100% Trung Quốc

Có chứng từ

13
Công ty CP TM DV SX 
Việt Thương

Amply, loa rời, dây micro soundking, loa 
thùng, …
Xuất xứ Trung Quốc 13,235 ĐVT

Bảng thống kê chưa thể 
hiện nhãn hiệu, quy 

cách hàng hóa

14

Công ty TNHH Âm 
Thanh Điện tử Hoàng 
Phú Amply Bose; loa Bose; mixer, dây cáp

9 đầu mục 
tài sản mới 100%

US/China/
EU/UK

Có chứng từ

15 Công ty TNHH Hùng Cứ

Lọc gió xe ô tô và xe tải; lọc nhớt, lọc đầu 
xe ô tô và xe tải; lọc thủy lực
Xuất xứ Indonesia 139,600 cái mới 100% Indonesia

Có chứng từ

16
Cửa hàng Nguyễn Thị 
Phượng

lọc khí xe tải, lọc khí xe du lịch, lọc dầu 
bôi trơn xe du lịch, lọc dầu bôi trơn xe tải, 
lọc dầu xe du lịch, lọc dầu xe tải, lọc thủy 
lực
Xuất xứ Indonesia 19,180 cái mới 100% Indonesia

Có chứng từ

11 Công ty TNHH TM Vạn 
Kim

Có chứng từ

Có chứng từ

Chi nhánh Công ty 
TNHH MTV Hà Thành10
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17
Chi nhánh Công ty 
TNHH Tân Thành An

Kim bấm giấy, kẹp giấy dùng trong văn 
phòng 469,200 hộp

Bảng thống kê chưa thể 
hiện nhãn hiệu, quy 
cách, xuất xứ, tình 

trạng sử dụng của tài 
sản

18
Công ty TNHH Khang 
Luân

Bếp điện hồng ngoại Katomo, bóng đèn 
led, vỹ nướng, nồi áp suất, quạt điện, máy 
xay sinh tố,... 36,146 cái mới 100% Trung Quốc

Có chứng từ Bảng thống kê đã thể hiện model, xuất 
xứ, tình trạng sử dụng của tài sản

Amiăng dạng cuộn 4245 cuộn
Đã thể hiện xx hàng +hợp đồng kinh tế mua 
hàng

Keo các loại 146,102 cái

20

Công ty TNHH Thủy Vy

Bộ bảo vệ đầu gối, tay dùng trong thể 
thao; bóng tập thể dục, đế trượt patin, 
giày trược patin, thiết bị luyện tập thẩ chất 
dạng đi bộ, tấm tập yoga,vòng tập thể 
dục, xà đơn xếp, thiết bị luyện tập thể 
chất,… 15,619 cái mới 100% Trung Quốc

Có chứng từ

Có model hàng hóa

21 Công ty TNHH Một 
Không Một

Kính gọng, kính mát, kính mát trẻ em 
bằng nhựa, hộp kính, kệ trưng bày kính, 
gương soi,… 453,286 cái

Bảng thống kê chưa thể 
hiện xuất xứ, kích 

thước (kệ trưng bày) tài 
sản mười mấy nghìn bút lục

22
Công ty TNHH Hào Ý

Khử mùi toilet, hạt hút ẩm, khử mùi tủ 
lạnh, chất hút ẩm,… 456 Thùng

hàng mới 
100%

Có chứng từ thể hiện 
nhãn hiệu, xuất xứ hàng 

hóa

23
Công ty TNHH Di Linh

Bánh Nissin; kẹo Oman; kẹo socola 
Vigos, mì ăn liền Nissin 3,444 thùng

Có chứng từ thể hiện 
nhãn hiệu, xuất xứ hàng 

hóa

19 Công ty TNHH TM 
Nguyên Hoa Có chứng từ


