
ấp Thuận Hòa, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, đất đã được 
UBND tỉnh Bình Phước ký cấp ngày 09/2/2010 cho Công ty cổ phần Hùng Nhơn, 
theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số BA 088071 vào sổ cấp GCN: 
CTOl 573) cùng toàn bộ tài sản, cây trồng trên đất.

Giá khởi điểm; 36.021.320.000 đồng {ba mươi sáu t}’ không trăm hai mươi mốt 
triệu ba trăm hai mươi ngàn đồng)

Mức giảm giá là: 3%
* Sổ tiền giảm lần 7: 36.021.320.000 X 3% = 1.080.639.600 đồng.
- Giá trị tài sản còn lại sau khi giảm giá lần thứ nhất: 34.940.680.400 đồng {ba 

mươi bốn tỷ chỉn trăm bon mươi triệu sáu trăm tám miroi ngàn bon trăm đồng).
- Giá trị tài sản còn lại sau khi giảm giá lần thứ hai: 33.860.040.800 đồng {ba 

mươi ba tỷ tám trăm sáu mươi triệu không trăm bon mưưi ngàn tám trăm đồng).
- Giá trị tài sản còn lại sau khi giảm giá lần thứ ba; 32.779.401.200 đồng {ba 

mươi hai tỷ bảy trăm bảy mươi chín triệu bốn trăm lẻ một ngàn hai trăm đồng).
- Giá trị tài sản còn lại sau khi giảm giá lần thứ tư: 31.698.761.600 đồng (Ba 

mươi mốt tỷ sáu trăm chỉn mươi tám triệu bảy trăm sáu mươi mốt nghìn sáu trăm 
đông).

- Giá trị tài sản còn lại sau khi giảm giá lần thử năm: 30.618.122.000 đồng (Ba 
miĩơi ty sáu trăm mười tám triệu một trăm hai mươi hai nghìn đồng).

- Giá trị tài sản còn lại sau khi giảm giá lần thứ sáu: 29.537.482.400 đồng (Hai 
lUươi chín tỷ năm trăm ba mươi bảy triệu bốn trăm tám mươi hai nghìn bổn írărn

■-Í '  _

- Giá trị tài sản còn lại sau khi giảm giá lần thứ bảy: 28.456.842.800 đồng (Hơi 
íỉ:irơị íủm tỷ bôn trăm năm mươi sáu triệu tám trâm bón mươi hai nghìn tám írâm
cư

Biêư 2. Người phải thi hành án, người được thi hành án và nhữns người có liên 
(.Ịuan có irách nhiệm thi hành Quyêt định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
-  Như ĐÌều 2 ,3 ;
- V iện K SN D  huyện Đ ồng Phú;
- Kê toán nghiệp vụ;
- Liru: VT, HSTHA.

CHẢP HÀNH VIÊN



Mầu số: ,c 28-THADS 
(Ban hành theo TTso: 01/2016/TT-B'ỈT 

ngày 01/02/2016 cúa Bộ Tư pháp)

CỤC THADS TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CHI CỤC THI H À ^  ÁN DÂN sự Độc lâp - Tư do - Hanh phúc

HUYỆN ĐÒNG PHỦ

Số:o4i./QĐ-CCTHA Đồng Phủ, ngày /1.0 thảng .¿ỷnăm 20ỉ

QUYÉT ĐỊNH 
về việc giảm giá tài sản (lần 7)

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ khoản 1 Điều 20, Điều 104 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đồi, h{ 
sung năm 2014);

Căn cứ Quyết định số 10/KDTM-ST ngày 15/9/2014 của Tòa án lìì-ụn. o; 
huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 669/QĐ-CCTHA ngày 09/4/2015 của Chi cục trương ( ■ 
cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Phú, tỉnỉiỊ Bình Phước;

Căn cứ Quyết định cưỡng chế Thi hành áij số 20/QĐ-CCTHA nsàỵ 06 t’nar: 
năm 2015 của Chấp hành viên Chi cục Thi lịành án dân sự huyện Đồng p; 'i. ; 
Bình Phước;

Căn cứ Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 043/HĐBĐG - BPC ngày or. iiìá; . 
năm 2015 giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Pivjóc \ ' 
Công ty Cổ Phàn Sông Bé, địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, P,T;'r 
Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Thông báo số 043/15/TBHH-06 ngày 16 tháne 3 năm 20  -

thời hạn bán đấu giá tài sản của Công ty cổ phần Sông Bé;
Xét thấv tài sản của Côn2 ty cổ phần Hùng Nhơn khv5ng có ri.;: 

mua.

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Giảm giá tài sản của Công ty cổ phần Hùng Nhơn, địa chỉ: ẩp rhuí;; i 
xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Tài sản giảm giá gồm: 01 mảnh đất có diện tích đất 35.278,Om  ̂thuộc thua sc 
tờ bản dồ số 22 (trong đó đất cơ sở sản xuất, kinh doanh có 6.000 m^, đât irong V 
lâu năm 29.852m^). Vị trí đất được xác định: Phía đông giáp đất ông .) 
Huỳnh; ông Nguyễn Vãn Đại; phía Tây giáp đất ông Phạm Vãn Linh, pnií» : 
giáp đất ông Nguyễn Văn Diện, phía Nam giáp đất bà Vương Thị Maỉ ã iũc


