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Ninh Bình, ngày 21 tháng 4  năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO 

V/v xử lý tài sản đảm bảo thi hành án 

 

Căn cứ Căn cứ Bản án số 32/2021/HS - ST ngày 10/11/2021, Bản án số 41/2021/HS - 

ST ngày 29/12/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình; 

Căn cứ Quyết định thi hành án số 30/QĐ-CTHADS ngày 23/12/2021; số 78/QĐ-

CTHADS ngày 25/02/2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình;  

Căn cứ Biên bản về việc xác định giá tài sản để đảm bảo thi hành án ngày 

16/3/2022 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình; 

Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình tổ chức bán đấu giá tài sản đảm bảo như sau: 

1. Vụ Bùi Ngọc Huy, Nơi cư trú: xóm 6, xã Kim Đông, huyện Kim Sơn, tỉnh 

Ninh Bình.  

Tài sản gồm: 

 - Xe môtô nhãn hiệu YAMAHA JUPITER, biển kiểm soát 33N9 – 2029. (Chi tiết 

vật chứng, đồ vật, tài sản như biên bản giao, nhận vật chứng ngày 03/11/2021 giữa cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình và Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình). 

- Giá bán: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng). 

 2. Vụ Nguyễn Thị Minh, Nơi cư trú: xóm 14, xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn, tỉnh 

Ninh Bình.   

Tài sản gồm có: 

 - Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 máy đã qua sử dụng (Chi tiết như biên 

bản giao, nhận vật chứng ngày 30/12/2021 giữa cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh 

Ninh Bình và Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình). 

Giá bán: 10.000đ (Mười nghìn đồng). 

Thời gian nhận đơn từ ngày 22/4/2022 đến hết ngày 28/4/2022 

Thời gian bán tài sản vào hồi 8 giờ ngày 05/5/2022. 

Địa điểm bán tài sản: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình, địa chỉ: số 15 

đường Tràng An, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. 

Số điện thoại liên hệ: 0917355377. 



Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua tài sản trên xin liên hệ và nộp đơn cho Cục Thi 

hành án dân sự tỉnh Ninh Bình./. 

 

Nơi nhận: 
- Đương sự; 

- Viện KSND tỉnh Ninh Bình; 

- Kế toán nghiệp vụ; 

- Lưu: HSTHA. 

CHẤP HÀNH VIÊN 
 

 

 

 

 

Nguyễn Tài Tuấn 
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