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CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc1p-Tirdo-Hnhphñc 

Dà Náng, ngày 2'! tháng 10 nàin 2020 

KInh g11i: Các Cong ty Tu vn Thm djnh giá 

Theo d nghj cüa Co quan Cânli sat diu tra Cong an thành phô Dà Näng 
t?i Yêu câu djnh giá tài san so 135 ngày 01/9/2020 và Cong van so 3775/CSDT-
KT ngày 12/10/2020. 

D dam bâo thuc hiên các thu tue to chc lua chon nhà thu tu van xác 
djnh giá 233 kin hang (Co bang kê chi tiêt kern theo). 

Can cr quy djnh cüa Lut D.0 th.u, S Tài chInh kInh mi qu' Cong ty 
có nhu câu tham gia thI gi:ri Báo giá dr toán chi phi djch vii tu van xác dnh giá 
trj cüa 233 kin hang nêu trén ti thi diem ngây 09/12/2019 và gri 1?i  Sô Tài 
chInh truc ngày 30/10/2020. 

D phc vii 1p dci toán chi phi tu v.n, d ngh qu don v lien lac  sdin 
thoai: 0236.3821.784 gp ehj Cao Th Diu Thüy dê duçic cung cap các hO so, 
tài 1iu lien quail. 

S& Tài chInh g1ri các Cong ty Tu vn Th.m djnh giá có quan tarn d tham 
gia chào giáJ >. 

Nyi nhln: 
- Nhu trén; 
- Cong thông tin din tü TPDN; 
- Luu: VT, VBDT, GCS. 



BANG KE CHI TIET 233 KIN HANG 

'Kern theo Cón van s: 6O 4 /STC-GCS ngày 2-i tháng 10 nãrn 2020 cia Sà Tài chInh thà nh pM £)à Ná'ng) 

TT MA VIN DON CHUNG LOiJ HANG HOA DVT 
LIfONG 

1 1613842163925 
1. Sac, cap nhãn mac in chüting nuOc ngoài 
2. Micro nhãn mac in ch& tiêng rnrc ngoài 

1. B 
2. cái 

1. 50 
2. 5 

2 541760419 
Hp kern chông näng nhän hiu Sunisa, loai 20g, có ghi dông ch bang 
tieng nwc ngoai 

Hop 50 

3 1584110073811 Giày tré em các 1oi, nhãn mac in ting ni.thc ngoài Dôi 40 

4 11985937620 
1. Sam Kareanma ginseng plus không rö nguôn gôc xuât xü 
2. Thirc phâm chirc näng nhãn hiu nutria calci gold 

Ho 
1. 42 
2. 5 

5 1612405030918 
1.Tainghekhôngcónhanmác 
2. Cay dâ may ãnh nhãn mac in chü tiêng nixOc ngoài 

Cái 
1.20 
2. 5 

6 1607078864252 Tüi xách nü các 1oi, nhãn mac in ting nuOc ngoài Cái 30 

7 1640004075570 Ao thun nü nhiu màu không có nhãn hiu, nhãn mac in ting mrôc ngoài Cái 100 

8 497812529 Giày nü nhiu màu trên than giày co dông ch&: Starkela Dôi 50 

9 540266827 
1. Giày th thao nam nhãn mac in ch1t ting nrncc ngoài 
2. Giày the thao n1± nhãn mac in chit tiêng nithc ngoài, 

dôi 
1. 35 
2. 10 

10 540266828 Giày the thao nhãn mac in ting rnrâc ngoài Dôi 52 

11 542016021 
1. Giày th thao nam nhãn mac in chit ting nuic ngoài 
2. Giày the thao nit nhãn mac in chit tiêng nu&c ngoài 

1. 20 
2. 15 

12 1602274241417 Dépcao su nhiêu màu các 1oi nhãn hiu cros Dôi 50 

13 1614105421696 
1. Dam nit nhiêu màu các loai không nhãn hiu, nhân mac in ting nthc 
ngoài 
2. Dam nit nhiêu màu, trên cô có gän nhãn ghi dông chit DS BAIYIHUI 

Cái 
1. 60 
2. 60 

14 524834803 
Aoâm narn nhiêu màu không có nhãn hiu, có ghi dông chit b.ng tiCng 
nuoc ngoai 

Cái 60 
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15 NO 3507 12-H030 
Ao khoác nü, loai da, nhiu màu, không có nhân hiu, Co gn nhãn ghi 
dôngch&MYYFS 

ai 50 

16 540683223 Vãi nhãn hiu AILEEX Kg 30 

17 1589908071054 Váy nü khOng rO nhän hiu, nhãn mac in ting ni.rOc ngoài Cái 60 

18 1598833443020 Ao thun không rô nhãn hiu, nhän mac in ting nuàc ngoài Cái 30 

19 1599173134433 
Ao len tay dài nhiu màu không nhan hiu có ghi dông chü tiêng nrâc 
ngoai 

Cái 30 

20 1599284961461 Ao len nü n1iiu màu, có gn nhan ghi dông chU Mingcemc Cái 50 

21 537526479 
Ao khoác nam nhiu màu các 1oi có gn nhãn ghi bang chii ting nuôc 
ngoai 

Cái 50 

22 537526628 
Ao khoác nü dài tay nhiu màu không nhãn hiu, nhãn mac in tiêng nuâc 
ngoai 

Cái 50 

23 541 830006 Ao m nit dng phao nhiu màu cO gn nhãn ghi dàng chit K-M Cái 50 

24 1587493633342 Tüi xách nit các loai không CO nhãn mac, nhãn mac in ting nrc ngoâi Cái 50 

25 1600992171369 
1. QuAn jean nit nhãn mac in chit ting ni.râc ngoài, nhãn hiu: ZRMV-8+ 
2. Ao len nit không cO nhãn hiu 

Cái 
1. 15 
2. 50 

26 10280512A01 Tüi xách nit nhiu màu khOng cO nhän hiu, nhãn mac ii ting nuOc ngoài Cái 70 

27 541837661 
Aom tré em nhiu màu không có nhãn hiu, có ghi dông chit bng ting 
nuoc ngoai, made in china 

Cái 150 

28 537526329 Quan Jeans khOng CO nhãn hiu, nhãn mac in tiêng nirâc ngoài Cái 75 

29 1624445512690 
Ao khoác nit nhiu màu các loai không có nhân hiu, có ghi dông chit bang 
tieng nizoc ngoai 

Cái 100 

30 542042197 Ao len tré em các lo?i khOng có nhan hiu, nhän mac in ting rnrôc ngoài Cái 200 

31 1614311592397 
1. Giày th thao nit nhiu màu trên than giày có dông chit Sup, made in 
china 
2. Ao khoac nit nhiêu màu các loai, trên cô áo gän nhän in chit sfera men 

1 
2 cai 

1 8 
240 
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essentials 

32 HCM12042019 Qu.n nfr nhiu màu nhãn mac in chU ting nu'àc ngoãi Cái 160 

33 1616066422104 
Bt quân áo âmtrê em nhiu màu các loi không nhân hiu, nhãn mac in 
tieng rn.roc ngoai Bô 70 

34 1604161523776 B quân ao ngü khOng CO nhän hiu, nhän mac in ting rnrOc ngoài B 120 

35 1615058554264 
Giàytrê em ntr nhiu màu, có ghi dOng chü bang tiêng rnróc ngoài, made 
m china 100 

36 542093084 
Aothun nü loai dài tay không có nhân hiu, có ghi dông chü bang ting 
nuoc ngoai Cái 100 

37 1611957201969 Ao len n& không có nhân mac in ting nuâc ngoài Cái 60 

38 1615259984046 Giày nü có in trên hp dông chü: Atang Dôi 18 
39 NHUHOAO61219O3 Ao len nü không có nhãn hiu, nhn mac in ting nu6c ngoài Cái 50 

40 1602335557636 Ao len nhãn mac in chu ting nrc ngoài, nhãn hiu: E.hao clothes Cái 40 

41 1613006732805 Qun n1i nhãn mac in chU ting rnrôc ngoài Cái 100 

42 1619664411773 Ao m ire em dang  phao không có nhän hiu, trên áo cO dOng ch brava Cái 60 
43 1617981823052 Ao tré em không có nhan hiu, nhän mac in ting nuóc ngoâi Cái 50 
44 1619416082558 Quân không có nhãn hiu, nhãn mac in ting rnróc ngoài Cái 70 

45 1588050490311 
Tüi xách nü các loai không CO nhân hiu, ghi dông chU bng tiêng rnrOc 
ngoai tren bao bi, made m china Cái 15 

46 1599643443541 Ao khoác nam không rO nhãn hiu, nhàn mac in ting nrc ngoài Cái 20 
47 1611799942928 Ao thun nü nhãn mac in chü ting nu6c ngoài Cái 100 
48 12005551431 Aolennuikhôngcónhãnmác Cái 45 
49 1615051054265 Qun Jeans nhãn mac in chü ting nrnc ngoài Cái 30 
50 1615281573008 Ao khOng cO nhãn hiu, nhãn mac in tiêng nuàc ngoâi Cái 30 
51 12000802912 Manremkhongcoxthanmác Cun 2 
52 1615377182385 Ao tré em các loi. nhãn mac in tiêng nuâc ngoài Cái 110 

53 1605641353816 
Kmh cllong lire dung cho dién thoai di dông không co nhãn hiC, trên be 
mat co dan dong chu bang tieng mrac ngoai cal 1000 
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54 1600420063694 
Qun thun nil nhiu màu các loai không có nhãn hiêu, nhän mac in ting 

. 
nucic ngoai 

Cái 50 

55 1612217062936 
Ao Am nam dng phao nhiu màu không có nhn hiu, có ghi dOng ch& 
tiêng nuâc ngoài vogue new fashion 

30 

56 1594680250757 
Ao khoác phao nhiêu màu không có nhãn hiêu, Co ghi dông thu ting nuOc 

,. 
ngoai 

Cái 30 

57 1611045363610 
Ao thun nam dài tay nhiu màu khOng có nhãn hiu, trên c áo có dông 
chft Dumi man 

Cái 60 

58  1614092352620 Ao nil các loi không có nhãn hiu, nhAn mac in ting nuâc ngoài Cái 90 

59 1614617373543 
B quân áo tré em dng thun nhiu màu các lOai khong cO nhãn hiu, có 
ghi dông chil bang tiêng nixóc ngoài: keep smile 

Bô 50 

60 1593768492764 
1. Qun tré em nhãn mac in chü ting nuOc ngoài 
2. Ao tré em nhãn mac in chil ting nuOc ngoài 

Cal 
1. 35 
2. 35 

61 1617227364090 Thi xách nil các loai không cO nhän hiu, nhãn mac in ting nuâc ngoài Cái 40 

62 535219494-10F13 
Do choi tré em bang nhra không rO nhãn hiu, nhän mac in ting rnrOc 

. 
ngoai 

Cái 110 

63 535219494-12F13 
1. D choi trê em nhãn hiêu Little cook kitchen set 
2. DO choi trê em gôm 2 bñ be hiu Disney frozen, made in china 

Bô 
1. 6 
2. 10 

64 535219494-13F13 
D chci tré em bang nhira khong rO nhãn hiu, nhän mac in ting nixc 

. 
ngoai 

Cái 25 

65 535219494-IF 13 
1. D choi tré em bang nhira hInh dng vali không cO nhân hiu, CO ghi 
dông ch bang ting nuâc ngoài 
2. Do chai tré em bang nhra, trên hp có dông chil Brave invincible 

Cái 
1.8 

2. 15 

66 535219494-2F13 D chai trC em bng nhra nhãn mac in chil tiêng nuâc ngoâi Hp 24 

67 535219494-3F13 
D chai tré em bang nhra không rO nhân hiu, nhãn mac in tiêng nuc 

,. 
ngoai 

BO 30 

68  535219494-4F13 D chcñ tré em bng nhra nhàn mac in ch ting rnró'c ngoài Cái 40 

69 535219494-6F13 
D choi tré em bng nhra hInh dng 0 tO không có nhän hiu, có ghi dông 
ch& bang tiêng nixàc ngoãi, made in china 

Cái 50 

70 535219494-8F13 D choi trê em bng nhira nhän mac in ch& tiêng mrâc noài Cái 30 

71 535219494-9F13 D choi tré em bng nhra khOng rO nhãn hiu, nhän mac in ting nixOc Cái 220 
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ngoài 
72 535219494-7F13 Do choi tré em sung nhra diCn tr nhän mac in chü tiêng nuóc ngoài Cái 80 

73 535219494-11F13 
1. Do choi tré em bng nhira hinh dang ô to không cO nhãn hiu, cO ghi 
dông ch bang tiêng niióc ngoài 
2. B dO chGi tré em lap ghép nhan hiu Tenma 

B 
1 40 
2 20 

74 535219494-5F13 
Dôchoi tré em bang nhra than mac in chü tiêng nu6c ngoài hInh dang 
vali 

30 

75 541745592-1F2 Ao khoác nam không rO nhãn hiu, nhãn mac in tiêng nuóc ngoài Cái 50 
76 541745592-2F2 Ao khoác nam nhiu màu các loai, cO ghi dOng chti Zara man trên bao bI Cái 15 

77 496297603-1F2 Catalogue Hoffmann group Quyn 35 

78 15966287527 12-1F2 
Bo qu.n áo tré em nhiu màu không nhãn hiu dang  thun, nhãn mac in 
tieng rn.rac ngoai 

BO 50 

79 15966287527 12-2F2 
B qun áo tré em nhiu màu không nhãri hiu có ghi dông chü ting nuôc 
ngoai 

Bô 50 

80 495520924-1F6 LoanhãnhiêuBose Cái 1 
81 495520924-2F6 Loa nhãn hiu bose cái 1 
82 495 520924-3F6 Loa nhãn hiu bose cái 1 
83 495 520924-4F6 Loa nhãn hiêu bose cái 1 
84 495520924-5F6 Loa nhn hiêu Bose Cái 1 
85 495520924-6F6 Loa nhãn hiu bose cái 1 

86 4974540 15-2F3 Mt na dirng da không có nhãn hiu, nhãn mac in ting nixâc ngoài Hp 20 

87 1615677521002-iFS Dép tré em khOng rO nhãn hiu, nhãn mac in ting ntrâc ngoài 
Doi 

30 

88 1615677521002-2F5 Giày trè em nhãn mac in ch ting nuâc ngoài dOi 15 

89 1615677521002-3F5 
1. Ao ngrc nt nhiêu màu các loai nhãn hiu sister hood 
2. Dép nam nhiêu màu, trên dép cO nhãn Kito, made in china 

2 
1 

2 5 

90 1615677521002-4F5 Giày sandal nhãn mac in chü ting nuâc ngoài DOi 30 
91 1615677521002-5F5 Giày nhän mac in chü ting nircc ngoài, nhãn hiêu: Adda DOi 40 
92 DIEMPHUCO712-1F2 Ao ngirc n& nhiêu màu nhãn hiu sister hood Cái 150 
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93 DJEMPH1JCO7 12-2F2 Ao ng11c nü nhiu màu nhAn hiu sister hood Cái 120 

94 11992764013-1 F2 
Giày nam nhiu màu không có nhãn hiu, có ghi dông chü fashion trên 
than gia 

100 

95 11992764013-2F2 Giày the thao không rö than hiu, nhãn mac in ting ntrâc ngoài Dôi 80 

96 1615331 762966-2F2 Ao Lông nhãn hiu renown Cái 6 

97 1615331762966-1F2 AoLongnhanhiu renown cái 3 

98 11993519293-1F2 A0 .m ni nhãn mac in ch ting nuOc ngoài Cái 30 

99 119935 19293-2F2 Ao .m ntt nhãn mac in cht ting nuâc ngoài Cái 30 

100 1605 156952343-2F3 Den led DRX, loi 18.6x7.5x8 cm, made in china Cái 50 
101 1605 156952343-3F3 Den led xe may nhân hiu DRX, loai 18.6x7.5x8 cm, made in china Cái 60 
102 1605156952343-1 F3 Den led xe may nhãn hiu DRX,, made in china Cái 30 
103 534983606-1F3 Mu + tAt trê em không rô than hiu, nhãn mac in chü ting nuâc ngoài Cái 70 
104 534983606-2F3 Ao len nü không r nhän hiu, than mac in chtt ting nirâc ngoài Cái 30 
105 534983606-3F3 Khay dmg bánh keo bAng nhra nhãn hiu Flower shape, made in china Cái 7 
106 1584850684026-1F2 Giày n các loai không có nhãn hiu, nhän mac in chft ting nixâc ngoài Dôi 50 

107 1584850684026-2F2 Giày nf các loai than mac in chit ti&lg nu&c ngoài, than hiu Tianyan Dôi 50 

108 492092286-1F2 Giày trê em nhAn mac in chU ting rniâc ngoài, than hiêu Bobidou Dôi 40 

109 
DDANGTHAOO1O- 

1OF1O 
Tm xach cac 1oi nhan mac m chu tieng nixcic ngoai Cai 50 

110 
DDANGTHAOO1O- 

1F1O 
Thi xách nü các loai không rö nhän hiu, nhän mac in ch tiéng nuâc 
ngoâi 

Cái 30 

111 
DDANGTHAOO1O- 

2F10 
Tüi xách nf các loai không rö than biu, than mac in chft tiêng nuâc 
ngoài 

Cái 80 

112 
DDANGTHAOO1O- 

3F 10 
Tuii xách nti nhiêu màu các loai không có nhãn hiu, Co ghi dông ch bang 
tiêng nirôc ngoài 

Cãi 40 

113 
DDANGTHAOO1O- 

4F10 
- - . - . Tm xach nu khong ro than hiu, than mac m chtr tieng nucic ngoai Cai 30 

114 - DDANGTHAOO1O- Tái xách ni không rö than hiu, nhAn mac in chü ting rnrâc ngoài Cái 18 
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SF 10 

115 
DDANGTHAOO 10- 

7F10 
Tñi xách các loai nhãn mac in chil ting nuOc ngoài Cái 40 

116 
DDANGTHAOO 10- 

8F10 
Tuii xách các loai nhãn mac in chil ting nuâc ngoài cái 25 

117 
DDANGTHAO010- 

6F10 
Thi xách nü các loai nhiu màu không có nhan hiu, nhãn mac in chil ting 
niiâcngoài 

Cái 30 

118 
DDANGTHAOO 110- 

9F10 
Tüi xách nil bng da nhiu màu không có nhãn hiu, nhäln mac in chit ting 
mrôcngoài 

Cái 30 

119 492322468-19F35 
Giày th thao nit nhiêu màu không có nhäln hiu, có ghi dông chit Joslny 
trên than giày 

Dôi 20 

120 492322468-4F35 
Giày the thao nil nhiu màu không cO nhãn hiu, nhän mac in chit ting 

. 
nucic ngoal 

Dôi 30 

121 492322468-9F35 
Giày the thao nil nhiu màu không cO nhãn hiu, nhãn mac in chit ting 

,. 
nuoc ngoai 

dôi 30 

122 492322468-18F35 
Giày tré em nhiêu màu các loai  không có nhân hiu, CO ghi dông chit bang 
ting rnthc ngoài, made in china 

DOi 50 

123 492322468-8F35 
Giày th thao nil nhiu màu các 1oi không nhãn hiu, có ghi dông chit: 
JOS 1NY trên than giày 

Dôi 20 

124 492322468-6F35 
Giày th thao nhiu màu không Co nhãn hiu, nhãn mac in chit ting mrc 

.. 
ngoai 

DOi 30 

125 1605407159310-1F2 Giãy cao got nhãn hiu xiaxueer DOi 40 

126 15755383 12184-1F3 Giày th thao narn các loi nhàn mac in chit ting nuOc ngoài Dôi 20 
127 537526343-1F2 Qunjean nam nhãn mac in chit tiiig nuOc ngoài Cái 190 
128 537526343-2F2 Qunjean nam nhäln mac in chit ting mrâc ngoài, nhãn hiu AYT jeans Cái 140 

129 537526620-1F2 

1. Ao thun nil nhiu màu các loai không cO nhäln hiu, nhãn mac in chit 
tingmr6cngoài 
2. Qu.n jeans nit nhiu màu, loai ngn khOng cO nhan hiu, nhãn mac in 
chit ting nuOc ngoài 

Cái 
1.30 
2. 30 

130 537526620-2F2 
Ao dm tré em nhiu màu không cO nhân hiu, cO ghi dông chit bang ting 

. 
nuac ngoai 

Cái 100 

131 537526638-iFS Ao m nam nhãn mac in chit ting nuôc ngoài, nhãn hiu play houss Cái 50 
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132  53752663 8-4F5 Ao khoác narn 1oi ni nhiu màu không có nhãn hiu, có ghi dông chü Z-P Cái 50 

133 537526638-5F5 
Ao am nam nhãn mac in chü ting mthc ngoài, nhän hiu Junhao (trên v.n 

dcrn khong co 

25 

134 53752663 8-2F5 
Ao am nam dang phao nhãn mac in chü tiêng nuàc ngoài, nhän hiu 

juahao 
Cái 30 

135  537526638-3F5 Ao am nam dng phao nhiu màu, CO g&n nhän: Junhao cái 30 

136  537526689-2F2 Quân Jean nhãn mac in chü ting nuóc ngoài 
Cái 40 

137 537526067-1F3 Qun Jean nam nhän mac in chü ting nrOc ngoài Cái 120 

138 537526067-2F3 Qun Jean nam nhän mac in ting mr&c ngoài 
Cái 130 

139  1594220684481-1F2 VáynünhanhiuNT 
Cái 50 

140  1594220684481-2F2 Ao quân thun khOng co nhãn hiu, nhän mac in chü tiêng mxc ngoài Cái 100 

141  532570191-2F13 Quan dài nam nhän hiêu eneos 
Cái 25 

142  532570191-4F13 Quân tây nam màu den, rthiu kIch c 
Cãi 25 

143  532570191-1 1F13 Quân tây nam màu den, nhiu kich c, nhân hiu: Men's winter pant Cái 25 

532570191-9F13 Quân tây nam rnàu den, rthiêu kIch c, nhân hiu tiêng nuOc ngoài Cái 30 
144  
145  532570191-3F13 Quan tây nam màu den, nhiu kIch c, nhãn hiu: Men's winter pant Cái 25 

146  532570191-5F13 Quan tây nam màu den, nhiu kich c, nhãn hiu: Men's winter pant Cái 25 

147  53257019 1-13F13 Quân tây nam màu den, nhiu kich c, nhãn hiu: Men's summer pant Cái 25 

148  532570191-1F13 Quân tây nam màu den, nhiu kIch cö, nhãn hiu: Men's winter pant Cái 25 

53257019 1-12F13 Quan tây nam màu den, nhiêu kIch ca, nhãn hiu: Men's winter pant Cái 25 
149  

532570191-7F13 Quân tây nam màu den, nhiu kIch Ca, nhãn hiu: Men's winter pant  Cái  25  
150  
151  532570191-8F13 Quan tãy nam màu den, nhiêu kIch ca Cái 25 

152 445377364-1F2 Ao len nü các loai nhan mac in chü ting nuOc ngoài 
Cái 60 

153 445377364-2F2 Ao len không rO nhän hiu, nhân mac in chit tiêng nucc ngoài Cái 150 

Dôi 50 
154 15960858234 16-1F2 Giày không CO nhãn hiu, nhän mac in ch ting nuâc ngoài 

Dôi 130 
155 15960858234 16-2F2 Giãy trê em nhãn mac in chü ting flUOC ngoài 
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156 4929709 15-2F3 Dép tré em (xO ngon) có gn nhãn ghi dông chU Gold city Dôi 50 

157 16325 10118896-1F3 Duçc phâm dành cho toe nhãn hiêu F[DFAWYou, 8000 ml, made in P.R.0 Hop 12 

158 16325 101188962F3 
Thrc phm chIrc nàng không rö nhãn hiu, nhân mac in ch& tiêng nhxOc 
ngoài Hi 12 

159 11985993565-2F2 Ghstkhongconhänhiu Cái 10 

160 542259876-2P2 
Ao .m phao nhiu màu không có nhãn hiu, có ghi dông ch b.ng ting 
nuâc ngoài Cái 100 

161 16028155 11362-2F2 Dép nU các 1oi nhãn mac in chil ting rnrâc ngoài, nhAn hiu: Naijiaoer Dôi 50 

162 1602815511362-1F2 
1. Giày nr nhieu màu, trên than giày có ghi dông chTh fashion 
2. Dép n& nhiu màu, trén than dép ghi ch: xingsuniwo 

Dôi 
1. 30 
2. 30 

163 1611185393661-16F21 Ao m n& không có nhãn hiu, có ghi dông chü bngting nuOc ngoài Cái 30 
164 161118539366 1-7F21 Váy nü không rO nhãn hiu, có ghi dông chü bang ting nuâc ngoài Cái 80 

165 1611185393661-15F21 
Ao thun nfl nhiu màu không có nhãn hiu, có ghi dông chü bang ting 

,. 
nixoc ngoai 

cai 20 

166 1611185393661-1F21 Qu.n gitt m không có nhän hiu, trên bao N có dông ch D'studio chic Cái 25 

167 1611185393661-14F21 
Ao am n& nhiêu màu các loai không có nhãn hiu, có ghi dông ch Ultra 

. 
light down 

Cái 60 

168 1611185393661-19F2l Ao m nI dang  phao nhiu màu các loi có gn nhãn ghi dông chü LGCT Cái 20 

169 1611185393661-10F21 
Ao im n& dang  phao nhi&u màu các loi có gn nhân ghi dong ch& Zara 
girls 

Cái 50 

170 1611185393661-18F21 
Ao m nü dng phao nhiu màu các lo?i có gn nhân ghi dông chU Zara 
girls 

Cái 40 

171 1611185393661-8F21 Ao m nü dang  phao nhiu màu các loi cO gn nhãn ghi dông chü LGCT Cái 50 
172 1611185393661-4F21 Ao m n& dng phao nhiêu màu các loi có gn nhâ.n ghi dông ch& LGCT Cái 20 
173 1611185393661-11F21 Ao m n& loai phao nhiu màu không có nhan hiu, có dông chi: LGCT Cái 40 
174 1611185393661-9F21 Ao thun nam dài tay nhiu mia, trên ng1rc áo có thêu dông chü nike Cái 50 

175 1611185393661-12F2l 
Ao m nü dang  phao nhiu màu không có nhn hiu, có ghi dông chU b.ng 
tiên rnróc ngoài 

Cái 30 

176 16J1185393661-6F21 
Ao am nü dang phao nhiêu màu các loai có g.n nhãn ghi dông chfr Zara 
girls 

Cái 40 



1. cái 
2. hp 
3.b 

Cái 

Cái 

Cái 
Cái 

Bô 

Cái 

Dôi 

Dôi 

Cái 

Dôi 

DOi 
DOi 

Dôi 

DOi 

Dôi 

Cái 

1. 10 
2. 8 
3. 10 

100 

40 

30 

30 
25 

1. 20 
2. 5 
15 

30 

20 

40 

SO 

20 

50 

1. 12 
2. 7 

20 
So 

10 

Ao im nü dng phao nhiêu màu không có nhãn hiu, có dOng chil: made in 

turkey  
Ao am nü dng phao nhiêu màu các 1oi có gn nhãn ghi dông chü Zara 

girls  
B áo quân thun nil dài tay không nhãn hiu có ghi dong chil tiêng nuâc 

ngoài  
Ao m nil các loai nhãn mac in ting nrncc ngoài 
Ao len nhàn mac in ting rn.rOc ngoài, nhãn hiu Henny roe 

1. Aonu các loai nhãn mac in chil tiêng ni.râc ngoài. 

2. Quan jean nil nhãn mac in chil tiêng nuóc ngoài,  
Ao len nü các loi nhän mac in chü tiêng rn.róc ngoài  
Giày the thao nam không có rihãn hiu, có ghi dOng chü bng ting niiâc 

ngoài  
Giày the thao nam nhiêu màu các loai trên than giày cO ghi dông chil 

adidas  
Giày nil nhiu màu không có nhãn hiu, có ghi dOng chil bng tiêng nuOc 

ngoài  
Giày the thao narn nhiu màu các loai có ghi dOng chU Boost trên than giày 

Dép bong không nhän hiu, Co ghi dOng chil bAng ting nuc ngoài  

Dép di trong nhà nhiu màu không có nhãn hiêu, có ghi dông chil bAng 

tiêng nuóc ngoài  
Dép bong không có nhãn mac, CO ghi dông chü bAng ting nuic ngoài  

Dép loai vâi mêm nhiu màu không Co nhãn hiu, có ghi dông chü bang 

tiêng nixOc ngoài  
1 .Tñi xách flu nhãn mac in ch ting nuOc ngoài 
2. Ao len nhãn mac in ch tiêng nixóc ngoài  

1. Tüi xách da cAm tay nil nhiêu màu không nhãn hiu, có ghi dOng chil 

bang tiêng nuóc ngoài 
2. Nuóc hoa dang chai hInh trôn, cO hp ghi dOng ch dubai united arab 
emirates perfume oil, made in U.A.E 
3. B m phâm gôm 4 mOn dirng trong hp , trên hp cO dOng ch: TTX, 

hua van makeup set  

177 

178 

179 

180 
181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 
188 

189 

190 

191 

192 

193 

1611185393661-5F21 

16111853 93 66 1-20F2 I 

161118539366 1-17F21 

1611185393661-2F21 
16111853 9366 1-3F21 

1612780522290-1F2 

16127 80522290-2F2 

539785 161-2F6 

539785 161-1F6 

53 9785 161-SF6 

539785 161-6F6 
1602 153454365-1F4 

1602 1534543 65-3F4 

1602 153454365-4F4 

1602153454365-2F4 

536288448-2F2 

.536288448-1F2 
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194 CHO6 12-1 02-2F2 Ao khoác nit không rO nhãn hiu, trên áo có ghi dông chit ting rniâc ngoài Cái 80 

195 CH0712-102-1F2 Ao khoác nam dài tay nhiu màu không có nhan hiu, Co ghi dông chit 
bang tiêng nuOc ngoài Cái 60 

196 490947892-1 F2 M phm nhãn mac in chit ting rnrOc ngoâi Hp 8 

197 541522301-1F7 
198 541522301-2F7 
199 541522301-3F7 
200 541522301-4F7 
201 541522301-5F7 
202 541522301-6F7 

203 1612435401323-1F6 Ao len nit dài tay nhiu màu khOng có nhãn hiu, có ghi dông chit bng 
tiêng nuOc ngoài cal 30 

204 534549038-2F2 Hp vông day cao su, nhän hiu225PCO-Ring Assortment, cO ghi dông 
chit ting nu6c ngoài Hp 40 

205 541227267-1F2 Váy tré em nhân mac in chit tiêng rnrOc ngoài Cái 100 

206 541227267-2F2 B qun áo tré em nhiu màu các 1oi, Co ghi dông chit: KXG kid fashion B 30 

207 1586413870046-1F2 Ao thun nit dài tay nEiu màu các Ioi không có nhän hitu, có ghi dông 
chit bng ting rnrOc ngoài Cái 50 

208 1608171523243-2F2 Qun Jean tré em các loai không có nhân hiu, cO ghi dông chit bang ting 
,. mxac ngoai Cái 100 

209 1615048161382-1F2 

1. Ao thun nit nhiu mâu không nhãn hiu, có ghi dông chit bang tiêng 
rnrOcngoài 
2. quan thun nit nhiu màu không nhän hiêu, có ghi dông chit bang ting 
ni.rôc ngoài 

Cái 
1.30 
2. 40 

210 1615048 161382-2F2 

1. Ao len nit dài tay nhiu màu không CO nhãn hiu, có ghi dông chit bang 
tiengnuac ngoài 
2. quân thun nit nhiu màu không cO nhãn hiu, cO ghi dông chit: 
Alexander wang trên limg qun 

cái 
1. 60 
2. 70 
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211 160635 1992084-2F2 Ao trê em không rO nhãn hiu, có ghi dông chü bang ting nuóc ngoài Cái 70 

Bô qun áo trê em nhiu màu không nhän hiu, co ghi dông chü' bng ting B 50 
212 160635 1992084-1F2 nuOC ngoài 

1. Ao thun nàm nhiêu màu khong có nhãn hiu, Co ghi dông chü bang ting 
1. 50 

213 1615561244060-1F2 
rnlâcngoài 
2. quân thun dài nhiêu màu (loai da ca) không cO nhän hiu, có ghi dèng 

chü bang tiêng nuOc ngoài 

Cái 2.60 

Quân the thao nam nhãn mac in chr ting nuOc ngoài, nhán hiu Fashion Cái 50 
214 1615561244060-2F2 TV 

B ao dài tay + qun dài nam loai thun nhiu màu không nhãn hiu CO gn B 50 
215 1609894662067-1F2 nhän ghi dông chü bang tiêng nuôc ngoài: Yizai mei 

Ao len nü dài tay nhiêu loai khong có nhãn hiu, cO ghi dông chU bang Cái 100 
216 16 1243540 1323-4F6 tiêng nuOc ngoãi 

217 161243540 1323-2F6 Ao len không rö nhãn hiu, có ghi dông chü b.ng ting nuOc ngoài nü 
Cái 30 

Ao len nü các loai không cO nhãn hiu, cO ghi dông chü bang ting rnthc Cái 90 
218 161243540 1323-6F6 ngoài 

Ao len n dài tay nhiêu màu không cO nhàn hiu, cO ghi dông chü bang Cái 90 
219 16 1243540 1323-5F6 tiêng nuc ngoài 

Ao thun len n dài tay nhiêu màu khong nhãn hiu, có ghi dông chü bang Cái 50 
220 16 1243540 1323-3F6 tiêng rnriC ngoài 

cai 15 
221  1600 138242363-1F2 Ao màu cO gn nhãn ghi dông chü My homme m nam nhiêu 

cái 30 
159386520 1132-2F2 Ao am nam dng phao, CO gãn the ghi dông chü Ling shang.c.l 

222  
Ao m nam dng phao nhiu màu, không nhãn hiu, có gn nhãn ghi dông Cái 10 

223 1593865201132-1F2 chü Liungshang.C.l 

224 
LOANVYN06122Ol9- 

1F2 
Qun không rO nhãn hiu, Co ghi dông chü bang ting nixc ngoài 

Thrc phm chiirc nang khong rö nhãn hiu, có ghi dông ch bng ting 

Cái 

Hp 

40 

20 
225 4982738 14-1F2 nuOc ngoài 1. 10 

1. Stra rtra rnt nhan hiu Senka perfect whip, made in japan 

2. Kern chông näng hiu Allie 60g, made injapan 
Chai 

Cái 

2. 15 
30 226 4982738 14-2F2 

c2o'7'7OO(L1 P') A0 khoác nam dang phao có gn nhän ghi dông ch: Fashion korea 
227 
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228 539737990-2F2 Ao len nam dài tay nhiu màu không có nhãn hiu, có ghi dông chü bng 
tiêng ninic ngoâi Cái 200 

229 541984947-1F2 
Ao so mi nam than hiu Zara, 1oi slim fit, nhiu kIch cO, CO dOng ch& 
madein turkey Cái 30 

230 541984947-2F2 
Ao so mi nam nhãn hiu Zara, loai slim fit, nhiu kIch cr, cO dOng cha 
madein turkey Cái 30 

231 539737877-2F2 Giày nit không có nhãn mac, có ghi dông chit bAng ting nirâc ngoâi DOi 30 

232 539741515-3F3 Ao quAn các loai dã qua sCr diing, không CO nhãn hiu, có ghi dông chit 
bAng ting nixâc ngoài Cái 80 

233 539741515-1F3 Ao qun các Ioi dã qua sr ding, không có nhãn hiu, có ghi dông chit 
bAng ting nuOc ngoài cái 70 
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