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THÔNG BÁO vê viçc lya chÍn tÑ chére, �on vË thâm dinh gia 
C�n cu �iêu 20, �iêu 98 Lut Thi hành án dân s (dugc sua n�m 2014); an sr (duoc séa d�ôi, bô sung 

C�n cu Quyêt dËnh 1079/QÐ-TCTHADS ngày 25 tháng 12 nan" ec. thâm Tông Cyc Thi hành án dân så vÁ viÇc ban hành Quy trinh lya chon to dinh giá, �âu giá tài s�n �ê thi hành án; 
Can cu Bän án sô 24/2018/DSST ngày 28/9/2018 cça Toa án nhân dan pho Hue, tinh Thra Thiên Hu¿; 

nành 

C�n cú Quyêt dËnh thi hành án sÑ 731/QÐ-CCTHADS ngày 27 thang° * 2019 cua Chi cuc truong Chi cuc Thi hành án dân su thành phô Hue 

�m 

Can cr Quyêt �Ënh cuong ché kê biên, xë lý täi sån sÑ 43/QÐ-CCTHAD ngày 22 tháng 8 n�m 2019 cça Châp hành viên Chi cuc Thi hành án dan s* phô Huê, tinh Thùa Thiên Hué; 

S 

thành 

C�n cú Quyêt dËnh ve viÇc séa �ôi, bô sung quyét �Ënh vè thi hành án so 77/QÐ-CCTHADS ngày 06 tháng 7 n�m 2021 cça Châp hành viên Chi cyc ini 
hành án dân su thành phô HuÃe, tinh Thùa Thiên Hue; 

C�n c biên bàn vê viÇc kê biên, xë lý tài sån ngày 23 tháng 7 n�m 2021 cua 
Chi cuc Thi hành án dân su thành phô Huê; 

Chi cuc Thi hành án dân su thành phô Hué thông báo vÁ viÇc lra chÍn tô 
chuc, �om vË thâm �Ënh giá vói nÙi dung sau: 

1. Tên dia chi don vi có tài sán thâm dinh: 
Chi cuc Thi hành án dân su thành phô Huê - �Ëa chi: 16 Xuân Thùy, phuong 

Vý D¡, thành phô Hu¿, tinh Thira Thiên Hué. 

2. Thông tin vê tài sán: 

Xe ô tô con, nhan hiÇu Honda, sô lo¡i: CITY 1.5L AT, sô khung 
RLHGM2676EY302078, sô máy: L15A71902301, biên kiêm soát: 75A-042.04. 
theo giây chúng nhân däng ký xe ô tô só 012570 do Phong Cành sát giao thông 
Công an tinh Thùa Thiên Huê câp ngày 09/05/2014 dung tên ông Hoàng Trong 
Tuân 

3. Doi tuyng tham gia thâm dËnh giá. 
Là các doanh nghiÇp, tô chérc, �on vË thâm �Ënh trên �Ëa bàn tinh Thira 

Thiên Huê duoc BÙ Täi chính công bô có �ç dieu kiÇn thâm dËnh giá theo quy �Ënh 
pháp lut. 



Có vàn b£n �äng ký tham gia cung câp dËch vu thâm dinh g 
nhn du 

Có 
diÁu 

hô 

kiÇn 
so n�ng lårc; giây chéng nhn ��ng ký doanh nghiÇp:, n 

giây 
mô chng hinh; 

nhan du dieu kiÇn kinh doanh dËch vy thâm �Ënh giá, dËch vy cungPan quy trinh thrc hiÇn; nhân su, då án tiêu biêu..và các tåi liêu khác có lien q 
1an. 

4.Thoi gian và �Ëa �iÃm nÙp hoso d�ng ký tham gia thâm dinn 
Thoi gian nhn hôso: Të ngày thông báo �én 16 giò 30 ngày 02/8/2041 Dja diêm nhn hô so: Chi cuc Thi hành án dân su thành pho Hue -

e 16 Xuan Thùy, phurong Vý Da, thành phÑ Hué, tinh Thùa Thiên Hue. 
5. Hinh théc nhn hô so: 

- Nop tryc tiêp. 
- Hô so không dugc lua chÍn không hoàn l¡i. 

Vay, Chi cåc Thi hành án dân su thành phÑ Hu¿ thông báo �ê các tô chúrc, 
don vË thám dinh giá trên �Ëa bàn tinh Thùra Thiên Hué �ugc biêt de d�ng kyY. 
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