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THÔNG BÁO 
Vê viÇc lra chon tô chéc thâm dËnh giá tài sän 

C�n cú Diêu 98 Luât thi hành án dân su n�m 2008 (duoc sça �ôi bô sung n�m 

2014); 
C�n cí Quyêt �Ënh sÑ 1079/QÐ-TCTHADS ngày 25 tháng 12 n�m 2020 cça 

Tong cuc Thi hành án dân så vê viÇc ban hành quy trinh lya chÍn tô chéc thâm dinh 

giá, �âu giá tài sån �ê thi hành án. 

C�n cú Quyêt �Ënh sô: 291/2018/QÐST-DS ngày 27 tháng 9 n�m 2018 cça 

TAND thành phÑ Hu¿ 
C�n cu Quyêt dËnh thi hành án sÑ 226/QE-CCTHADS ngày 06 tháng 11 n�m 

2019 cça Chi cuc truong Chi cuc Thi hành án dân s thành phô Hue; 
C�n cu Quyêt �Ënh vê viÇc cuõng chê kê biên, xù lý thi hành án sô 11/QÐ. 

CCTHADS ngày 13 tháng 02 n�m 2020 cça Chi cyc Thi hành án dân så thành phô 

Hue 
C�n c Thông báo sô 964/TB-CCTHADS ngày 27/4/2021 cça Châp hành viên 

Chi cuc Thi hành án dân su thành phô Huê vê viÇc nhn l¡i tài s£n ( lân 2). 

Chi cuc Thi hành án dân su thành phô Huê, tinh Thira Thiên Huê thông báo 

công khai vê viÇc lua chÍn tô chúc thâm dËnh giátài sån nhr sau: 

1. Tên dja chi �on v/ có tài sän thâm dËnh: 

Chi cuc Thi hành án dân sy thành phô Huê, tinh Thùa Thiên Hué. 

Dia chi: 16 Xuân Thçy, Phuong VY Da, thành phÑ Hu¿. 

2. Thông tin vê tài sän: (Có danh sách kèm theo) 
3. Tiêu chí lura chÍn tô chéc ��ng ký tham gia thâm dinh giá: 

Là các to chéc, doanh nghiÇp �on v/ thâm dinh giá trên dËa bàn tinh Thùra Thiên 

Hué duoc BÙ Tài Chính công bô có dü �ieu kiÇn thâm dËnh giá theo quy dËnh cça 

pháp lut. 
Thàm dËnh viên dù tiêu chuân theo quy dËnh cça pháp Lut và có kinh nghiÇm 

trong linh våc thâm dËnh giá. Cung cap chng thur theo quy djnh và chju trách nhiÇm 

ve giá thâm �Ënh. 

4. Có ho sr n�ng lure gôm: 

Ho so pháp lý doanh nghiÇp ( có thing báo các vu viçe din hinh liên quan dn 

thám dinh giá må doanh nghiép dä thhpc hiçn) 

Thu chào giá djch vu thâm dinh giá ( da bao gom chi phi Tham djnh gia ) 



Danh sách dù diêu kiÇn thâm dËnh giá n�m 2021 cça BÙ Tài Chinn 

5. Thoi gian dja chi nÙp hô so: 
Thoi gian: trong giÝ hinh chinh turóe 16h ngày-/tháng n�m 202 

Dia diêm: Tru so Chi cye Th hành án dân sr thành phô HuÁ 

Dja chi: Sô 16 �iudng Xuân Thùy, phuong VY Da, thành phô Huë. 
- sô �T liên hÇ: 094. 186. 1123 ho�c 0898. 2020. 76 

CHAP HANN VIEN, 
Noi nhân: 

- Các to chúc Thâm �Ënh giá; 
- Trang TTÐT Cye THADS tinh T.T.Hue; 
-Luu: VT, HSTHA. 

Trân Ai Hiu 



CHI CUCAHI HANH ÁN DAN SU CONG HÒA X HOI CHn NGH*A VIET NAM 

THANH PHO HUE DOC LÄP-TU DO -HANH PHUC 

DANH SÁCH TÅI SÅN 
YËU CAU THÁM �INH GIA 

STT GHI CHÚ SO TINH TRANG 
LUONG 

CHUNG LOAI 

01 Ti vi SAMSUNG Dã qua s dång 
Dã qua s dång 
Dã qua su dung 
Dã qua su dång 
�ã qua sú dång 

Dã qua sú dång 
Dã qua st dång 
Dã qua st dung 
�ã qua sù dång 
�ã qua sù dång 
�ã qua sé dång 
Dã quasë dång
Dã qua së dång 
�ã qua su dung 
Dã qua su dång 
�ã qua s dung 
Dã qua sr dång 
�ã qua sï dung 
Dã qua sï dång 
Dã qua së dung 
Dã qua së dång 
Dã qua sù dång 
�ã qua s dång 

ã qua st dång 
Dã qua su dång 
Dã qua s dång 
�ã qua sù dång 
Dã qua su dång 
Dã qua sù dång 
Dã qua sù dång 
Da qua sit dung 
Di qua sit dung 
Da qua sr dung 
Da qua sir dung 
Da qua su dung 
Dã qua s dung 

Da qua su dung 
a qua st dung 

Da qua stt fung 

01 
02 Ti vi JVC 01 
03 Tivi SONY 

Binh gôm sú 

Tâm hinh Mai Lan Cúc Trúc 
Búc Tranh chë nhâân 

Brc Tranh Sen 
Búc tranh cá nhân 

Binh ga 
Lo Vi sóng MEDIA 

Bêp ga hiÇu Rin Nai 
Quat dúng hiÇu Neway 

Máy mát xa chân hiÇu Takasima 
Noi com �iÇn hiÇu tigerking 
Binh gôm màu �o 
Tú drng dày dép bäng gô 

01 
04 01 
05 01 
06 01 

07 01 
08 03 

09 01 

10 01 

01 
01 

13 01 

14 01 

15 01 
16 01 

17 Giá dung nuóc inox 01 

Giá dung sách vo inox 
Ke dung chén inox 
Dèn ngo dja câu 
Binh gôm su (dung gao) 
BÙ bà tron läp ghép gô ( 4 ghê ) 
Giá gô hinh tròn 
KÇ go �ung tap chí 
Dôn b�ng go 

Tuong nù thân th¡ch cao 

Két s�t loai Weko 

Vât trang trí b�ng thçy tinh 

Thung xôp 
Bi nilon màu den 

Bo sa lông báng gó 
Tugo ép 
Bàn doc sách + ghé 
Tu dung tai liÇu 
Girong sát, giuong go 
Máy dieu hoá sam sung 

01 | 18 

19 

20 01 

21 01 

22 05 

23 01 

24 02 

25 03 

26 01 D� niem phong 

27 01 

28 02 

Da niem phong 
Da niem phong 

24 29 
09 30 

31 05 

32 01 

33 02 

34 
35 02 

36 02 

(05 37 Rem cúa 
38 Máy giht hieu DEA WOO 

Tranh treo ung 
Thang inox, 03 ký thea 

39 2 

40 


