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THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Lật Đấu giá tài sảnngày 17/11/2016;

huớng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

chức đấu giá tài sản để thi hành án, cụ thể như sau:

Thạch Thất - Địa chi: Thị trấn thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Tp. Hà Nội.

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ tu pháp về

Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạch Thất thông báo về việc lựa chọn tổ

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đầu giá: Chi cục thi hành án dân sự huyện

2. Tên tài sản, giá khởi điểm của tài sản đẩu giá:
- Quyền sử dụng đất cùng các tài sản gắn liền trên đất của thừa đất số 39, tờ bản

đồ số 00, có diện tích 133m² thuộc thôn Đồng Boong, xã Cầm Yên, huyện Thạch Thất,
thành phố Hà Nội. Đã được Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất số AN 040556, vào sỗ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số
H.01024/QSDÐ/639/QÐ-UB, cấp ngày 03/04/2009, dứng tên hộ ông Đỗ Anh Tuẩn và

bà Kiều Thị Nghĩa, dược đăng ký sang tên chủ sử dụng cho anh Nguyễn Đình Phúc và
chị Chu Thị Hằng vàongày 21/02/2011.

Giá khời diểm của tài sản nêu trên được xác dịnh là: 605.950.340d (Sáu trăm
linh năm triệu, chín trăm năm mươi nghìn, ba trăm bồn mươi đồng).

- Quyền sử dụng đất cùng các tài sản gắn liền trên đất của thửa đất số 593, tờ
bản đồ số 04, có diện tích 123m² thuộc thôn 4, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành
phổ Hà Nội. Đã được Üy ban nhân dân huyện Thạch Thất cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất số AH 809795, vào sổ cấp giấy chng nhận quyền sử dụng đất số
H.02372/QSDÐ/469/QÐ-UB, cấp ngày 11/3/2008, đứng tên ông Chu Văn Thăng,

bà Nguyễn Thị Tuyết.
Giá khởi diễm của tài sản nêu trên được xác định là: 945.512.1 50d (Chín trăm

bồn mươi lăm triệu, năm trăm mười hai nghìn, một trăm năm mươi đồng).
- Quyền sử dụng đất cùng các tài sản gắn liền trên đất của thửa đất số 328, tờ

bản đồ số 05, có diện tích 129m thuộc thôn 2 (nay là thôn Vĩnh Lộc l), xã Phùng Xá,
huyện Thạch Thấ, thành phố Hà Nội. Đã được Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 409158, vào sổ cấp giẩy chứng nhận
quyền sử dụng đất số 00456 QSDÐ/549/QÐ-UB-H, cấp ngày 04/7/2002, đúng tên
Hộ ông Nguyễn ĐìnhNàờ:

Giá khời diềm của tài sẳn nêu trên được xác định là: 906.094.980d (Chín trăm
linh sáu triệu, không trăm chinmmrơi tu nghìn, chín trăm tám mươi đồng).



3. Tiêu chí lya chọn tổ chức đẩu giá tài sản:
Các tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cơ bản theo quy

dịnh tại Khoản 4, Điều 56 Luật Đầu giá tài sản, cụ thể:
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đẩu giá như: Có trụ

sở, địa chi cụ thể, rỗ ràng, ổn định tại thành phố Hà Nội để đảm bảo cho cuộc đẩu giá;
Có trang thiết bị cần thiết bảo đåm cho việc đấu giá tài sản.

phương án đấu giá tài sản chi tiết phù hợp với tài sản đưa ra đấu giá.

tài sản được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, có năng lực, kinh nghiệm và

- Phương án đầu giá khả thi, hiệu quả: Tổ chức đầu giá tài sản phải xây dựng

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Tổ chức đấu giá

uy tín trong tô chức đâu giá tài sản thi hành án dân sự.
- Có tên trong danh sách các tố chức đẩu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bổ.
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy dịnh Thông

tu số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung
một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Trưởng Bộ Tài
chính quy dịnh khung thủ lao dịch vụ đấu giá tải sản theo quy dịnh tại Luật đấu giá tài sản.

Ngoài ra còn phải đáp úng các tiêu chí khác theo bản tiêu chí kèm theo Quyết
định số 1079/QÐ-TCTHADS ngày 25/12/2020 của Tổng cục thi hành án dân sự về
việc ban hành quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá để thi hành án

Hồ sơ tham gia gồm: Bản sao chứng thực dăng ký kinh doanh, Giẩy dăng ký
hoạt động hoặc Quyểt dịnh thành lập; Có bản mô tả năng lực, kinh nghiệm và uy tín;
Có tối thiểu 02 đấu giá viên trở lên (có bản sao chứng thực Chứng chi hành nghề đấu
giá, Thê đấu giá viên, Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, Hợp đồng lao động); Có tổi
thiều 02 hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án dã đấu giá thành công từ năm
2020 đến nay (có bàn sao chúng thực hợp đồng và thanh lý hgp đồng kèm theo).

Thời gian, dịa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
Thời gian nộp hổ sơ dăng ký tham gia tổ chức đâu giá: Kê từ ngày thông báo

đến hết ngày 01/02/2023 (trong giờ hành chính).
- Địa điếm nộp hổ sơ: Nộp hố sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa Chi cục thỉ hành

án dân sự huyện Thạch Thất (Địa chi: Sô 87 đường 419, thị trấn thị trần Liên Quan,
huyện Thạch Thấ, thành phố Hà Nội.

trả lại hồ sơ nếu không dược lựa chọn.

tài sản biết, đăng ký tham gia theo quy định./.

* Luu ý: Hồ sơđăng ký tham gia tổ chứcđấu giá đóng thành quyển và không

Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạch Thất thông báo để các tổ chức đấu giá

CHẤP HÀNH VIÊN
Nơi nhận:
- Trang thông tin điện tử CTHADS Tp. Hà Nội;
- Cổng thông tin điện tử QG về ĐGTS
- Luu: VT, HSTHA.

Nguyền/Quyết Thắng


