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THÔNG BÁÁO 
Vê viec lyra chÍn tÑchéc, �on vË thâm dËnh giá 

C�n cú Diêu 20, �ieu 98 Luât Thi hành án dân su (�uoc sua �ôi, bô sung 

n�m 2014); 
C�n cr Quyêt dinh 1079/QÐ-TCTHADS ngày 25 tháng 12 n�m 2020 cça 

Tông Cuc Thi hành án dân su vÁ viÇc ban hành Quy trinh lya chÍn to chéc thâm 

dinh giás, dâu giá tài sån �ê thi hành án; 

C�n cë Ban án sô 14/2020/KDTM-ST ngày 23 tháng 11 n�m 2020 cça Tòa 

án nhân dân thành phô HuÃ, tinh Thiëa Thiên Huê; 

C�n cu Quyêt dËnh thi hành án só 719/QÐ-CCTHADS ngày 04 tháng 03 n�m 

2021 cça Chi cyc truong Chi cåc Thi hành án dân su thành phô Huê, tinh Thùa 

Thiên Huê; 

Can cir Quy�t dËnh cuõng chê thi hành án sô 23/QD-CCTHADS ngày 29 
tháng 4 n�m 2021 cça Chi cuc Thi hành án dân su thành phô Huê; 

C�n cir Quyét dinh vÁ viÇc sita �£i �jnh ve thi hành án só 55/QÐ-CCTHADS
ngày 21 tháng 5 n�m 2021 cça Chi cåc Thi hành án dân sy thành phô Huê; 

C�n cu biên bàn vê viÇc kê biên, xë lý tài sån ngày 10 tháng 8 n�m 2021 cua 
Chi cyc Thi hành án dân sy thành phô Huê; 

C�n cú biên b£n vÁ viÇc không thôa thun tô chéc thâm dinh giá, tó chúc bán 
dau giá tài sån lp ngày 11 tháng 8 n�m 2021 giïa Chi cuc Thi hành án dân s 
thành phô HuÃ vÛi �¡i diÇn theo ùy quyên cça Công ty TNHH MTV quàn lý tài sån 
cça các tó chéc tín dåung ViÇt Nam; 

Chi cuc Thi hành án dân sy thành phô HuÃ thông báo vÁ viÇc lya chÍn to 
chuc, dan vË thâm djnh giá vÛi nÙi dung sau: 

1. Tên dia chi �on vË có tài sán thâm dinh: 
Chi cue Thi hành án dân su thành phô HuÃ - �ja chi: 16 Xuân Thçy, phuong 

Vù D¡, thành phô Huê, tinh Thùra Thiên HuÃ. 

2. Thông tin vê tài sàn: 

Quyên so hïu nhà o và quyên st dång �ât ß t¡i: 21 tp thÃ Bà TriÇu, phuong 
Phú HÙi, thành phô Huê tinh Thùa Thiên Huê thuÙc thëa dât 24, tÝ bàn �ô sô 26 
diÇn tích dät 151 m theo giay ching nhn quyên so hïu nhà ó và quyên sï dyng 
�at o sô 33C111A, do UBND tinh Thùëa Thiên HuÃ câp ngày 17/8/1999 



3. Doi tuong tham gia th¥m �Ënh giá. 

- Là các doanh nghiÇp, tô chéc, don vË thâm �jnh trên �ja bàn tinh Thùa 

Thiên Huê duge BÙ Tài chính công bô có �ç �iêu kiÇn thâm dinh giá theo quy dËnh 

pháp lut. 
- Có v�n bån d�ng ký tham gia cung câp dËch vå thâm �inh giá. 

Có hô so näng lyc; giây chéng nhn däng ký doanh nghiÇp; giây chéng 
nhn dùu dieu kiÇn kinh doanh dËch vu thâm dËnh giá, dËch vu cung câp; mô hinh; 
quy trinh thre hiÇn; nhân su, dy án tiêu biêu. và các tài liÇu khác có liên quan. 

4.Thoi gian và dja diÃm nÙp hô so �äng ký tham gia thâm djnh giá 

Thoi gian nhân hô so: Tir ngày däng thông báo 13/8/2021 dên 16 giò 30 ngày 

19/8/20211 

Dia diÃm nhn hô so: Chi cuc Thi hành án dân su thành phô HuÃ -�ja chi: 

16 Xuân Thüy, phuòng Vý Da, thành phô Huê, tinh Thùa Thiên Huê. 

5. Hinh thée nhn hô so: 
- Nop tryrc tiêp. 
- Hô so không duroc lya chÍn không hoàn l¡i. 

Vây, Chi cuc Thi hành án dân su thành phÑ Huê thông báo �ê các tô chúc, 
don vi thâm �Ënh giá trên dja bàn tinh Thùa Thiên Huê duoc biêt �ê ��ng ký. 

CHAPHÀNH VIÉEN 
Noi nhan: 

- Niêm yêt bàng thông báo; 

- Cong TTÐT cça Tông cuc; 
- Trang TTÐT Cuc; 
- Các don v/ thâm dinh giátrên dja bàn TT-Hue; 

- Luu: VT, HSTHA. 
Nguyen Vän Tuyén 


