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HÓNG BAO 
Ve ket qua lya chon tô chre dâu giá tài sán 

Can cu Diéu 56 Lut dáu giá tài sán só 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Can cu Dicu 101 Luât thi hành án dân su duoc sua dôi bó sung nám 2014; 
Can cu Bàn án sô 14/2020/KDTM-ST ngày 23 tháng 11 n�m 2020 cça T oa 

an nhan dân thành phô Huê, tinh Thùa Thiên Huê; 

C�n cu Quyet dinh thi hành án só 719/QD-CCTHADS ngày 04 tháng 03 nám 

2021 cça Chi cue truong Chi cåc Thi hành án dân su thành phô Hué, tinh Thua 

Thien Hu: 

C�n cú Quyêt dËnh cuong chê thi hành án sô 23/QD-CCTHADS ngay 29 

thang 4 n�m 2021 cua Chi cuc Thi hành án dan sr thành phó Hue, tinh Thua Thien 

Hue: 

C�n cu Quyêt dËnh vê viÇc sça dôi dËnh vêthi hành án sô 55/QÐ-CCTHADS 

ngày 21 tháng 5 n�m 2021 cça Chi cuc Thi hành án dân su thành phô Huê, tinh 

Thua Thien Hue. 

C�n cú biên bàn vê viÇc kê biên tài sån lâp ngày 10/8/2021 cça Chi cuc Thi 

hành án dân så thành phð Huë; 

C�n cú kêt quà thâm �Ënh giá theo chúng thu thâm dËnh giá sô 1743/CTTDG-
CNHUE ngày 09/9/2021 cça Công ty cô phân tu vân dËch vå vê tài sàn - bât dÙng 

san DATC Chi nhánh Huê; 

Can er Thông báo sól872-CCTHADS ngày 16/9/2021 cúa Chi cuc Thi 
hành án dán su thành phó HuÃ vè viÇc thông báo lyra chÍn tò chúre �âu giá tài san 

a: 
Quyen so hïu nhà ß và quyên së dång dât ß tai: 21 tp thê Bà TriÇu (nhà 

só 2 kiÇt 154 Bà TriÇu), phuong Phú. HÙi, thành phô Huè tinh Thira Thiên Hue 
thuoc thua dát 24, to b£n �ò só 26 diÇn tích dât 151 m theo giây chúung nh¡n 

quyén so hïu nhà ß và quyên sù dång dât ß sô 33C111A, do UBND tinh Thùa 

Thiên HuÃ cáp ngày 17/8/1999.

Giá khoi diêm: 8.218.045.000dông (Tám tý hai tr�m mroi tám triÇu 

không tr�m bôn muoi l�m nghin dông) 



Trong dó: 

Quyên sù dång �ât: 7.885.695.000dóng (Báy tý tám träm tám muoi l�m 
trieu sáu tr�m chín muoi l�m ngàn dông). 

- Nhà cua, vt kién trúc: 332.350.000dông (Ba tr�m ba muoi hai triÇu ba 

tr�m n�m muoi nghin �ông) 

Hêt thoi han nÙp hô so dên 17 giò 00 ngày 22/9/2021, có 01 don vË nÙp hô 
so to chúrc �âu giá theo quy dËnh, cu thê là Công ty dâu giá hop danh sô 2STC -

Dja chi: tàng 5, só 45 Nguyen V�n Ci, phuòng Phuóe Vinh, thành phô HuÃ, tinh 
Thùa Thiên Huê. 

Sau khi xem xét các tiêu chi lyra chÍn tô chúc �âu giá tài s£n, Châp hành 
viên Chi euc Thi hành án dn su thành phó HuÃ lya chon to chúc dâu giá tài sån là: 
Công ty dau giá hop danh só 2STC. 

Cháp hành viên Chi cuc Thi hành án dn sy thành phô HuÃ thông báo dên 
các to chéc �¥u giá �� nÙp hò sa dugc biêt, dông thòi thông báo báo cho Cong ty 

�au giá hop danh só 2STC liên hÇ vói Chi cuc Thi hành án dân s thành phô Huë 

de thuc hiÇn ký hop �Óng dich vy �âu giá tài sån theo quy dinh. 
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