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 THÔNG BÁO  

Về việc bán đấu giá tài sản 
 

Căn cứ Bản án số 31/2019/HS-ST ngày 26/11/2019 của Tòa án nhân dân huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; Bản án số 12/2020/HSPT ngày 29/4/2020 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định thi hành án số 128/QĐ-CCTHA ngày 20/5/2020 và Quyết 

định số 39/QĐ-CCTHADS ngày 19/11/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định kê biên số  04 /QĐ-CCTHADS ngày  27/7/2021 của Chấp 

hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 18/8/2021 của Chấp hành viên Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 

Căn cứ biên bản xác định giá trị tài sản thi hành án của Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Na Hang lập ngày 24/8/2021. 

  Căn cứ Thông báo số: 329/TB-THADS ngày 30/8/2021 về việc Thông báo  kết quả 

định giá và quyền ưu tiên mua tài sản bán đấu giá tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Na Hang. 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Hang Thông báo về việc tổ chức bán đấu 

giá tài sản bảo đảm thi hành án như sau:  

1- Tài sản đấu giá: 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA màu sơn đen 

trắng, biển kiểm soát 22B2-060.86. (kèm theo 01(một) giấy đăng ký xe mô tô số 

053037 cấp ngày 02/3/2017 mang tên Nông Văn Thắng và 01 (một) giấy chứng nhận 

bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới số 190392759 cấp ngày 03/4/2019 

mang tên Nông Văn Thắng). 

2- Giá trị khởi điểm bán đấu giá: 9.070.000đ (Chín triệu không trăm bảy 

mươi nghìn đồng).   

 3- Thời gian địa điểm xem tài sản và đăng ký mua tài sản bán đấu giá: vào 

các ngày 15/10/2021 đến ngày 19/10/2021 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang (trong giờ hành chính). 

 4- Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 

21/10/2021 tại  Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang . 

Đấu giá bằng phương thức trả giá lên với hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu 

giá. 

 Ông  Nông Văn Thắng có quyền mua lại tài sản trước khi mở cuôc đấu giá 01 

(một) ngày làm việc nếu nộp đủ số tiền thi hành án và thanh toán các khoản chi phí 

thực tế hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế kê biên, tổ chức đấu giá tài sản. 
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  Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản bán đấu giá bảo đảm thi hành án liên hệ 

với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. (ĐT liên hệ: 

0344721666). 

  Nơi nhận: 
- UBND xã Yên Hoa (Niêm yết công khai); 

- Viện KSND huyện Na Hang; 

- Trang thông tin điện tử Cục THADS tỉnh; 

- Ông Nông Văn Thắng;                                                      

- Lưu: VT, HSTHA.                                                    

CHẤP HÀNH VIÊN 

 
Dương Minh Khánh 
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