
ATo'i n/ian: 
- Nhu trën; 
- Chit tch, các PCT UBND thi xà; 
- Luu: VT, VP 

U' BAN NHAN DAN 
Till  xA CIXA LO 

S6: / UBND-VP 
V/v cãnh báo hoat dng 
cüa Qu dâu tu SAM 

CONG IIOA XA 119! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc lap - Ttr do - Hanh  phüc 

Cz'i'a Lô, ngày tháng na/n 2021 

KInh gri: 
- UBMTTQVN thi xã và các doàn th; 
- Các phOng, ban, dan vi thi xã; 
- Cong an thi xi, Ban chi huy QS thj x, Don Biên 

phông CKC Cüa Là-Ben Thüy, Hài di II; 
- UBNID các phuäng. 

UBNID th xã nhn dime van bàn cUa tinh và báo cáo cUa Cong an thj xã 

lien quan dn vic cánh báo hoat dông cUa Qu du Ut Saigon Asset 

Management (SAM). D darn báo tInh hinh an ninh trt tij trên dja bàn phOng 

ngña cac vn d phrc tap  ni len trên dja bàn lien quan dn th chrc Qu' du tu 

SAM. Uy ban nhân dan thj xä yêu cu các ca quan, doàn th& dan vi,  hjc hrcing 

lien quan thirc hien  rnt s ni dung sau: 

- Tuyên truyn, cành báo v các hoat  dng cUa Qu' du tu' SAM dê các to 

chñ'c, doanh nghip, cá nhân trên dia bàn duc'c bit, nâng cao cánh giác, phOng 

ngüa rüi ro. 

- Chü d5ng  phi hcrp vii Cong an thi xà d nrn bat tInh hinh lien quan dn 

hoat dng cüa Qu' du tu SAM trên dja bàn, kjp thi phát hin các vn d phirc 

tap d tharn rnuu cho T14 üy, UBND thj xã chi dao  giái quy&. 

('Gz'c/ kern van ban sO 102/SY-UBND ngày 23/6/2021 cza UBND tinh) 

Yêu cu cac Ca quan, dan vi lien quan trin khai thc hen  nghiêrn tñc./. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 

PHO CHU TICH 

bang Van Phuc 
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SAO Y 
tJy ban nhân dan tinh Ngh An 
Thi gian ky': 25/06/2021 16:00:31 +07:00 

CQNC }1()A xA 1191 CitU NGiIIA \Tfl1' NA M 
Uoc hip - Tty do Hklnh phi'ic 

      

      

So: /CV-CA1PAO4 
\';\' ci'h bo hoça dng cüa Qu diLt tu SANI 

Ncii 4ii, ngy ( () lhthng 6 näm 202 1 

Kinli gri: 
- Dông chI Nguvn D'.'rc Trung Cht'. tch; 
- DOng chI Lé Hng \T in.h Phó Chi tjeh 'lliuà'ng tnc 

UBND tinh Ngh An. 

"Qua cong ttc n.ni tInh hInh, COng an tinh Ngh An dxçc biêt: COng y 

1Qun lr Qu' dâu tu Saigon Asset Management (SAM)dà si:r di.ing các thông tin 
_-khOngo ca s& và hInh ánh 1nh do cia Chinh plifi Vit Narn, Hoa KS'  dê dáiTh 
._-b5lj phO trung, tuyên truyn khOng &ing sr t1iit iihm quàng bi cho hoçt 

ck)ng mOi giói, dâu tr vt'. kêu gi quc, 

Qu' dâu tir SAM duçc thành lap bi ông Louis Nguyen, Vitt k.iêu M 
(ten th.t là Nguyn The Lu, sinh ngày 2114/1963, quC quán: TP. H Clii Minh) 
vào nãm 2007, dàng k)' ti Cayman Islands, vüng lanh th thutc Anh và Co Chi 

nhanh tti P. 708B, tOa nhâ Sunwah. s 115 Nguyn Hue, P. I3ên Nghé, Q.  I, TI'. 

HO Cli I Minh. 

SAM giói thiu ii cOng ty mOi gi&i d cAc Ngân hang Vit Nam vay i{i 
sut uu d1 tr Tp doàn Tài chInh phát tri.n quc té lloa KS'  - US Development 

Finance Corporation (DFC), DFC ehuyCn cung Cap tâi chInh cho các dr an phát 
triên ttr nhân duc cru Tang thng Donal Trump sap nhp tr Co.  quan tin dçi.ng 

phát triCn DCA cüa international Development - USAID và T.p doàn. dâu to' 
nuOc ngoài Overseas Private Investment Corporation (OPIC) vào tháng 5/2018, 

Vói khoàn vay ti da 500 triêu USD. Vtra qua, SAM dã gi&i thiu gôi vay cho 
các doanh nghip ti mt s tinh Dng b.ng song Cru Long. 

SAM gió'i thiu d dâu to' han 500 tri.0 USD cho các dix an Vit Narn tr 
nàm 2007 qua 03 qu dtiu tu: \jrjCtfl Equity Holding (VEil), Sunwah Vietnam 
InveStment Company (SVIC) vã Segregated! Management Accounts; K' kêt 
hyp ttic vó'i COng ty CP Du to' LDG (LDG Group) nhãm triên khai 05 dir an: 
I.DG Sky (Dông Sài GOn), LDG River (Thu Drc), ba khu pht'rc hçxp LiXi Grand 

Qutng Ninh, Dà Nng và Ba Ra - Vting Thu vói tng trj giá hon 53.000 d 
dOng; TriCn khai các hott dQiig du nr vói mt sé cOng ty, ngân hang cia Vit 
Narn (Vinamilk. FPT, Sabeco, Vietcombank, Sacombank, MB, Khang Diën, Dat 
Xanh Group, LDGGroup) vái tOng trj giá hon 350 triu USD. 

Ngoâi ra, SAM gii thiêu hç'p tác vói DFC và ding nhiu hinh ành, thông 
tin côa DFC trên website cüa mlnh nhung website ct'ia i)FC du khOn th hitn 
thông tin gi CO lien kêt vci SAM; SAM diing hmnh ãnh Ngoai truO'ng 1\4 Mike 



/ -- 

/ 

li I{ng Vinh 

Pompco và (uiárn doe diêu hmh DFC Adam Boehier bat tay LR7p Uc v6j Th 

tuóng Nguyii Xuin Pliitc, Phó Thu aróng Pliam BInE Minh d dó thiOu SAM 

và. DFC có quan ht' hc'p iáe nhung ti-nrc t hInh ành là tir liôu du'9c ly ra ti sr 

kin ngoi giao cüa Vit Nam và Hoa Ks', chuyn cong tác ldiOng li'n quan gI 

dn vn d du tu cüa .DFC vào Vit Narn, 

Theo kêt qua xác minh tr BO COn an: Không Co hoit dng âu ti.r nño, 

cüa SAM va LUG Group tçui dla phtrang; khOng cO thông tin gI liOn quan drt 

danh nwc  dâu til cfia SAM Va 02 qu5 &ku tu' (10 SAM quàn• I thu quãng bá; 

SAN'I khOng có tii khoân chirng khoánvà khOng sO hCm chi'ng khoán nào. 

Tir tInh hmnh trOn, COng an dnh Nhê An báo cáo dO Dông chI duccc biOt 

dO chi &io cac S(Y, ban, nganh UBND cac nuOn, thaTh, thi x tOn d'a bdn t10i1 

NghO An tuyOn tiuyOn canh bao ye cac hoat dong cua S-\M dOn cac don Vi thuo 

lTnh vrc và dja pliuong dirge phân cOng nhIm phOng ngra và kjp thai phát hin, 

xfr tránh árth huóg dn tInh hmn.h an ninh kinh t& an ninh tr.t tr trOn da bàn 

và dc bit là c1uan ht ngo1i giao cua Viêt Narn vO các 

MT. GIA1VIDOC 
J?IO GIAM uOc 

-.iitA LO Vim Tlthi 

iVcti iz/iti!z: 
-Nhu'kinhgri; 
- D/c Giárn dôc CAT (dé báo cáo); 
- PVO1 (dé theo dci); 
- Luu: CAT(PAO4); NST:LXT. 05b. 

'ETJY BAN NHAN DAN 
TINH NGH  AN 

S&4O2- /SY-UBND 

j\T0 j 
n/ian: 

- Chñ tjch, PCT'FT UBND tinh; 
- Chánh VP, PVP NC UBND tinh; 
- Cic Sc, ngành cap tinh; 
- UBND các huyn, thành, thj; 
- Liru: VTUB, NC (Vinh). 

SAO V 

Nghc An, ngàyr23 thcng 6 näin 202] 4/ 
.7 

TL. Cl-LU TECH 
KT. CIIANH VAN PHONG' 

1HO VAN PHONG 
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