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CHI CỤC THI HÀNH ẢN DÂN SỤ' “  ------------
HUYỆN PHỦ RIÈNG

SỐ:í4‘”>./TB-CCTHADS Phủ Riềng, ngày, ũ ù. 20s?.í

THÔNG BẢO
về việc bán đấu giá tải sàn (Lần 2)

Căn cứ Quyết định số 08/2020/QĐST-KDTM ngày 27 tháng 8 năm 2020 cùa 
Tòa ản nhàn dân huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyểt định thi hành án sổ 09/QĐ-CCTHADS ngày 12 tháng 10 năm 
2020 của Chi cục trường Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Riềng, tỉnh Bình 
Phước;

Càn cứ Quyểt định thi hành án số 11/QĐ-CCTHADS ngày 12 thảng 10 năm 
2020 của Chi cục truỡng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Riềng, tính Binh 
Phước;

Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 
với đất sổ 10/QĐ-CCTHADS ngày 04 tháng 04 năm 2022 của Chấp hành viên Chi 
cục Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phủ Riềng, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Biên bản cưỡng chế kê biên xử lý tài sản ngày 14 tháng 04 năm 2022 
của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Két quả thẩm định giá số 02231/CT-TĐG.MDC ngày 28 tháng 04 
năm 2022 của Công ty c ổ  phần Thẩm Định Giá và Tư vấn bẩt động sản Mạnh Đạt;

Căn cử Quyết định giảm giá tài sản (lần 1) số 06/QĐ-CCTHADS ngày 07 
tháng 12 năm 2022 cùa Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú 
Riềng, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số: 60-01 /2022/TBĐGTS-MĐ ngày 28 
tháng 12 năm 2022 của Công ty Đấu giá Hợp Danh Miền Đông,

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phủ Riềng, tinh Bình Phước tổ chức bán 
đấu giá tài sản sau:

1./. Tài sản đấu giá:
* Quyền sừ dụng đất có diện tích 576m2 (trong đó có 200m2 đất ờ tại nông 

thôn, 376m2 đất ữồng cây lâu năm thời hạn sừ dụng đến ngày 01/5/2041) thuộc thừa 
đất số 381, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tại Thôn Tân Hiệp 1, xã Bù Nho, huyện Phú 
Riềng, tỉnh Bình Phước. Đất có giấy chứng nhận Quyền sừ dụng đất số phát hành 
CL 610688, số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số cs 00902/CNTT do Sờ Tài 
nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước cấp ngày 12/01/2018 cho bà Đỗ Thị Dung,
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sinh năm 1972. Chỉnh lý trang 4 chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng dẩt cho ông 
Đỗ Hữu Báu, sinh năm 1968, địa chỉ thường trú: Thôn Tân Hòa, xà Bù Nho, huyện 
Phú Riềng, tỉnh Bình Phước và vợ là bà Lê Thi Hảo, sinh năm 1980, dịa chi thường 
trú: Thôn Tân Hiệp 1, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tinh Bình Phước.

Theo trích lục bàn đồ địa chính số 312-2020 ngày 19/11/2020 của Chi nhánh 
Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Phú Riềng thì Quyên sử dụng dất nêu trên có 
diện tích 576m2 (Trong đỏ cỏ 200m2 đất ờ tại nông thôn, 376m2 dất trồng cây lâu 
năm) thuộc thừa đất số 381, tờ bản đồ số 5.

Đất cỏ tứ cận:
- Phí Bắc giáp thửa đất số 379;

- Phía Nam  giáp thửa đất 276;

- Phía Đông giáp đường bê tông;

- Phía Tây giáp thửa đất sổ 213.

* Tài sản gắn liền vói đất gồm:

02 (Hai) dãy phòng Karaoke gồm 06 (sáu) phòng có tổng diện tích sàn xây 
dựng 170m2. Kết cấu: Mỏng, cột, sênô bê tông cốt thép; tường xây gạch dày 200, 
phía trong ốp hệ thông cách âm và trang trí; nền lát gạch Ceramic; trần cách âm; 
mái lợp tôn; khu vệ sinh khép kín, cửa gỗ; nội thất bình thường, cửa phòng cách âm.

Mái che trước phòng Karaoke (mái che 1) có diện tích 85m2, có kết cấu:
Khung sắt; Sà gồ sắt hộp; mái lợp tôn; sàn gạch Terazo.

Mải che 2 có diện tích 72m2 có kết cấu tưoug tự mái che 1.

Phòng quản lý: có diện tích 15m2 có kết cấu: Móng, cột bê tông cốt thép, 
tường xây gạch dày 200, 01 bức tường mượn phòng Karaoke; nền gạch Ceramic; 
mái lợp tôn; trần thạch cao; của gỗ + cửa nhôm Alu.

Nhà gỗ: cỏ diện tích 180m2, có kết cấu mỏng đá, nền gạch Ceramic, hệ thống 
20 cột gỗ nhóm II; khung, vì, kèo gỗ nhóm II; cầu phong li tô gỗ; mái lợp ngói 
24v/m2; 02 (hai) phòng vách gỗ, khu vực bếp: Vách ngăn gỗ công nghiệp; Bếp: 
thành cửa khung gỗ, bệ mặt đá Granite, trần thạch cao; khu vực vệ sinh và sân phơi: 
tường ngăn xây gạch dày 100, nền gạch chống trơn trượt; cửa nhôm + Alu.

Cổng phía trước dài 6m, trụ cổng 600 X 600 cao 2,8m, ốp gạch trang trí, mái 
bê tông cốt thép; cổng 02 cánh trượt khung sắt tổ hợp.

Khu vệ sinh biệt lập có diện tích 8m2, có kểt cấu: Móng, cột gạch; tường xây 
gạch, ốp gạch phía trong; cao l,6m; bên trên tô vữa xi măng; 01 (một) bức tường 
mượn cùa phòng Karaoke; cửa nhôm kính; nên gạch, mái lợp tôn, xà gô săt.

Tường rào phía trước dài: 5m, có kết cấu: Tường phía dưới xây gạch; cao cao 
0,8m; bên trên hàng rào sắt hộp cao l,8m.

01 (Một) tường gạch bên hông dài 2m, tường xây gạch cao 3m.
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01 (Một) cửa sắt cuốn có diện tích 16,8m2 (dài 4,8m, cao 3,5m). Kcl cáu:
Thành xây gạch, dày 100.

01 (Một) giếng khoan sâu 90m, đường kính 140.
01 (Một) Tháp nước. Kết cấu tháp đỡ sắt V5, cao 8m; bồn nước Inox nằm 

ngang thê tích 3m3; hệ thống nước năng lượng mặt trời.
L ư u  ỷ: Tài sản được đấu giá theo hiện trạnh thực tế. Trong trường hợp diộn ực 

hiện trạng thực tế thay đời so với Giất chứng nhận; diện tích dất chưa dược cấp giấy 
chứng nhận thi người ma trúng đấu giá có trách nhiệm liên hộ vởi cơ quan có (ham 
quyên đê xin công nhận quyền sở hứu, quyền sừ dụng, cấp Giấy chửng nhận (nếu 
được phép), tự chịu mọi chi phí phát sinh liên quan và cam kổt không khiếu nại, 
tranh châp khởi kiện về vấn đề này; người trúng đấu giá đảm bảo các quy dịnh về 
nhận chuyên nhượng tài sản theo quy định pháp luật.

2. Ngưcri có tài sản đấu giát Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Ricng
Địa chì: Thôn Tân Phú, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tinh Bỉnh Phước.
3. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông
Địa chi trụ sở: 0.65 (tàng trệt), khu phố 3, phường Tam Hòa, thành phô Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ chi nhánh: số nhà 54, đường Nguyễn Hữu Thọ, khu phô Tân An, thị trấn Ị

Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. _
4. Tổng giá khởi điểm là: 5.199.378.900 đồng (Bằng tràm .

chỉn m ươi chín triệu, ba trăm bảy mươi tám nghìn, chỉn trăm  Gỉá này
chua bao gôm các loại thuê, phí, lệ phí. ^  V ,

5. Khoản tiền đặt trước là: 1.039.876.000 đồng (Bằng chữ: Một tỳ, không .-■-V'
.trăm ba mươi chín triệu, tám trâm bảy mươi sáu nghìn đông./.) tương đương với 20 

giá khởi điểm.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
7. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 01/02/2023, 

02/02/2023 và 03/02/2023, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sàn và người tham 
gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá.

Tổ chức, cá nhân đù điều kiện tham gia đẩu giá nộp hồ sơ tham gia đẩu giá 
hợp lệ vả tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Miên Đông theo quy dịnh.

8. Thời hạn và địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản 
đến 16 giờ 30 phút ngày 03/02/2023 tại nơi có tài sàn thời gian nghi Têt 
Nguyên đán theo quy định).

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lức 14 giờ 00 phút ngày 
06/02/2023 tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Riềng. Địa chỉ: Thôn 
Tân Phú, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tinh Bỉnh Phước.

10. Hỉnh thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
11. Phương thức đấu giá: Phương thức đấu giá lên.
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+ Thỏi hon, tifa ị lì VIH hànvờ llcpnhón hồ
Từ Iigily niêm yél vìộc díu giá lili Siln tlcn 16 giờ 30 phui ngày 03/02/2023 

giờ liànli chinh - trư thời gian nghi TôtNguyên dán (lịnh) lụi I rụ MỊ c.’ong ly
Dita giá hợp ilunli Miồn Dỏng - 0.05 (lủng tri;l). khu phó 3, phương lam Hoa, thành 
phá Hiên I Illa, lỉnh itang Niú vil sA nhil 54, dưừng Nguyen 1 Ifru I họ, khu phó lan An. 
thị Iríta Tfln Phú, huyện l)<tag Phú, lỉnh lllnh Phước. Diộn thoại lien hộ: 
0251.026.5508.

*  Diều ktfn (tăng kỷ tham gia (táu ghi:
CTic cil nhím, ta chức cỏ nhu càu, cỏ khíl năng lili chính dược dỉíng ký (ham gia dấu 

gùi trừ cile trưímg hợp dược quy dịnh tụi Khoíln 4, Diều 38 Luật Dầu giá lủi sản năm 
2010, cụ thổ như sau:

- Người khOng có nang lực hilnh vi dân sự, ngưìíi bj mát hoặc bj hạn che năng lực 
hilnlt vi dfm sự, ngtríri có khỏ khan trong nhộn thức, klm chù hành vi hoặc người tại thời 
diổm dỉlng ký tham gia dổu gilí khílng nhộn thửc, lảm chù dưực hành vi của minh;

- Người lilm viộc trong tổ chức dita giá lài sàn thực hiộn cuộc dấu giá; cha, mẹ, vợ, 
chồng, con, anh ruột, chị ruột, em một cùa dấu gi,1 viôn diồu hành cuộc dấu gíả; người 
trực tiốp giilm dịnh, dịnh giíl lili sàn; cha, mụ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột 
của người (rực tiép giám dịnli, dịnh giá tíli sản;

- Người dưực chủ sở hữu tili sản ủy quyền xử lý tài sàn, người có quyèn quyết dịnh 
hiln lili siln, người ký hợp dồng dịch vụ dita giá tải sản, người có quyền quyết dịnh bán 
lili Siln của ngưtVi khác theo quy dịnh của phủp luật;

- Cha, mọ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy dịnh tại diêm 
3 Điồu nủy;

- Người không có quyền mua lủi sủn dấu giá theo quy định cùa pháp luật áp dụng 
dối với loụỉ tải sản dó.

* nồ sư (lăng ký tham gia dấu giá tài sởn:
Dối với Cíí nhân:

- Dơn dĩing ký tham gia đấu giá lili sản (theo mẫu, có dấu Công ty);
- Bản cam kổt xem tải sàn dấu giú (theo mẫu, có dấu Công ty);
- Giấy CMND/CCCD/HỘ chiếu, sổ Hộ khầu (Sao y hoặc mang bản chính de dối 

chiốu);
- Trong Irưímg hựp ủy uuyồn cho ngưòỉ khúc tham gia dấu giá phải có giấy ủy 

quyền, CMND/CCCD/1 ỉộ chicu của người dược ủy quyền (sao Giấy ủy quyền dược 
lộp theo quy dinh của pháp luật;

- Các giấy tở liên quan dén viộc dủ díồu kiộn mua tài sản dấu giá theo quy định 
pháp lufa,

+ Dối với tổ chức:
- Dơn dăng ký tham gia dáu giá tài sản (theo mẫu), đỏng dấu, ký tên của Người có 

thảm quyồn. Trong trường hựp cáp phó ký thay phải kùm theo Giấy ủy quyền h(/p lộ;
* Dân cam kcl xem tải sản dau giá (theo mẫu), dỏng dấu, ký ten cùa Người có 

thồm quyển. Trong trường hựp cấp phó ký thay phải kèm theo Giấy ủy quyển hợp lệ;
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w chứng nhận đãng ký mẫu dấu doanh nahiêp (Sao V hoàc mans bản chính
để đối chiêu); F '

- Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham eia phải có giấy úy quyền 
hoặc cảc giây tờ chứng minh neười đại diện tham sia đấu giả hợp lệ; 
CMND/CCCD/HỘ chiếu của nmiời ủy quyền và naười được ủy quyền (sao v). Giây ủy 
quyen được lập theo quy định cùa pháp luật;

- Các giây tờ liên quan đên việc đủ điều kiện mua tài sản đâu giả theo quy định 
pháp luật ^

Người đẽn đăng ký mua tài sàn đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình giây 
CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu để kiểm tra (riêng đối với tài sãn là bất động sản cân bỏ 
sung thêm sô hộ khẩu hoặc giấy xác nhận nơi cu trú). Trong trường hợp đăng kỷ thay 
phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

*  Thủ tục tham gia đẩu giá:
Khi đên tham gia đâu giá tải sản, người tham gia đâu giá phải mang theo bản 

chính CMND/CCCD/HỘ chieu hoặc sổ hộ khẩu.

- Người mua được tài sản dẩu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế giả trị gia tãng 
trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuể giá trị gìa tăng mả tài sàn đấu giá 
phải chịu trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tàng theo quy định.

-  Trước khi mở cuộc bán đấu giả 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có 
quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thỉ hành ản và thanh toán các chi ph ỉ thực 
tế, hợp lỹ đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tô chức bản đâu giả. Người 
phải thi hành án cỏ trách nhiệm hoàn tră phỉ tôn thực tê, hợp ỉỷ cho người đăng ký 
mua tải sản. Mức tẳn phí do các bên thỏa thuận, nêu không thỏa thuận được thì yêu  
cầu Tòa án giải quyết

(Thông bảo này thay cho thư mời tham giơ đầu giá)./.
Nơi nhân: CHAP HANH VTEN
- Các đương sự;
-UBNDxãBuNho;

Lưu ỷ:

-  Viện KSND huyện Phú Riềng;
- Kế toán nghiệp vụ;
- Lưu: VT, HSTHẢ.


