
CÖNG TY �ÁU GLÁ 
HOP DANH SÓ 2 STC 

CONG HÒA X HO CHn NGH*A VIET NAM 

DÙc lp-Ty do -Hanh phúc 
S6: 78/TB-�GTS 

Thua Thiên Hué, ngày 19 tháng 07 n�m 2021 

THONG BÁO �ÁU GIÁ TÅI SÅN 

Công ty �âu giá Hop danh Só 2 STC phói hop vói Chi cuc Thi hành án dân ssr 

thành phó Hu¿ tó chéc �¥u giá tài sån �£m b£o thi hành án nhu sau: 

I. Giói thiÇu tài san �âu giá, giá khöi �iêm, tiên �·t truróe và bróc giá và tiên 

mua hôso: 
1. Tài san �âu giá: QSD �ât và công trinh xây dung theo Giây chéng nhn 

quyên s dång �ât, quyên só hïïu nhà o và tài sån khác g�n liên vÛi �ât sô BC 

297195 do UBND thành phô Huê câp ngày 28/08/2010, sô vào sô câp GCN 

CH/00170-2010, dúng tên ông Phan Thê LÙ¢ và bà Huyên Tôn Nï Nhu Xuân. 

a. Thra �ât 
- Thua dât sÑ: 425 (G3); 
- �ja chi: Lô G3, Khu �ô thË mói An Cuu, phuong An �ông, thành phô Huê, 

tinh Thra Thiên Hue. 

To bàn dò sÑ: 23 
0 

cONG 
DAU C 

HOP DI 

SO 2 
UE 1 

- Diên tích së dång: 126,0 mf; 
- Hinh thúc së dång: riêng: 126,0 ms; Chung: Không 

Muc dich sù dång: �ât ß t¡i �ô thË: 126,0 m- 

Thoi h¡n sù dång: Lâu dài 

Nguon gõc su dång: Nhå nuÓc giao dât có thu tiên sù dång dât (nhân chuyên 

nhugng QSD dât) 
b. Nhà oö 

Dja chi: Lô G3, Khu �ô thË mÛi An Cuu, phuong An �ông, thành phô Huê, 

tinh Thùa Thiên Huë. 
Dien tích sàn: 259,5 m2 - DiÇn tích xây dång: 81,2 m2; 

- Kêt câu: Tuong gach, khung BT, mái ngói 

Câp (Hang): -/-

* Dac diêm công trinh xây dyng: 
Nhà o liên kê 3 tâng, ép coc BTCT, móng cÙt BTCT, móng tuÝng xây gach 

the, khung cÙt BTCT, turðng xay gach 6 lð son silicat mt ngoai, mat trong tuong da 

to trát chua son quét, chua ng�n phòng, cç nhôm son tînh diÇn kính 5 ly, câu thang 

BTCT chura to trát, bc câp câu thang xây gach 6 lò chua tô trát, chra có lan can câu 

thang, sàn BTCT chua tô trát, sàn tâng 2 va 3 BTCT chua tô trát, nên nhà xây thô, 

tang 2 và3 có lan can khung s�t hÙp son t+nh diÇn, kêt câu �o mái s�t, mái có git 

câp lop ngói, có khoång Sm lop tôn nhyra lây sang dã hông toàn bÙ. 

(Dãc diem chi tiêt kèm theo ching thr thâm dinh giá sô 1239/CTTÐG-

CNHUE ngày 25/6/2021). 

Só tâng: 03 
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Noi có tài san �âu giá: t¡i Thùa dât sô: 425 (Lô G3), tà ban dô sô: 23; dia 
chi: Lô G3, Khu dô thË mÛi An Cuu, phuong An �ông, thành phô Huê, tinh Thra 

Thiên Hue. 
*Co quan có tài sån dâu giá: Chi cuc Thi hành án dân su thành phô Hue; �ja 

chi: 16 duong Xuân Thùy, phurong Vù D¡, thành phô Huê, Thira Thiên Huê. 
2. Giá khoi diÃm tài sän �âu giá: 4.382.682.000 dông. (Bôn tý, ba tr�m tám 

muoi hai triÇu, sáu tr�m tám muoi hai nghin �ông). 

Giá khoi diÃm dã bao gôm thué thu nhp do chuyên nhugng quyên sù dung 
d¥t, chura bao gôm thuê, phi và lê phí theo quy dinh. 

Ngoài ra các phí, chi phí khác nhu phi công chéng... (nêu có) liên quan dên 

tài san do ngroi trúng dâu giá có trách nhiÇm chi trå. 

3. Tien dat truóe: 800.000.000 dông (Tám tr�m triçu �ông). 
4. Buroe giá: 50.000.000 �ông (Näm muoi triÇu �ông). 
5. Tien mua hô so tham gia �âu giá: 500.000 �ông (N�m tr�m nghin dông). 

Tiên mua hô so không hoàn trå l�i., trir truong hop cuÙc �áu giá không dugc tô chúc 
thi nguoi tham gia �âu giá tài sån duoc hoàn l¡i tiên hóso dã nÙp trong thoi han 02 
ngày làm viÇc, kê të ngày dy kiên tô chéc cuÙc �âu giá. 

I1. Nguroi duroc tham gia �âu giá: Tó chúc, cá nhân, hÙ gia �inh không thuoc 
truong hop t¡i kho£n 4 Diêu 38 cça Luât �âu giá 2016. Truóc khi mß cuoc bán �áu 
giá 01 ngày làm viÇc, nguoi phài thi hành án có quyen nhán lai tài san néu nóp �u 

tien thi hành án và thanh toán các chi phí thyc té, hop ly d� phát sinh tir viÇc cuõng 
che thi hành án, to chúc bán �áu giá. Nguoi phäi thi hành án có trách nhiÇm hoàn 
trå phi ton thye té, hop ý cho nguoi däng ký mua tài sán. Miúc phi ton do các bén 
thoà thuán; nêu khóng thoà thuan duoe thì yêu câu Toà án gidi quyét. 

II. Diêu kiÇn �uroc ��ng ký tham gia �âu giá: Các dôi tugng quy dËnh t¡ 
Måc II nêu trên dugc ��ng ký tham gia �âu giá khi có �ç các �iêu kiÇn sau: 

Có don dê ngh/ �uçc tham gia dâu giá theo mâu do don vË thåc hiÇn cuÙc �âu 

giá phát hành. 

Phai thuc hiÇn �ây dü các thç tyc hô sa �äng ký tham gia �âu giá (chi tièt 
dugc ghi trong mau don dugc phát hành) và nÙp các kho£n tiên �·t truróc, phí tham 

gia dâu giá theo quy dËnh. 
IV. Thoi gian, dËa �iêm xem tài sàn, tham khão hô so, cách thíe �ang ký 

tham gia �âu giá, mua hô so, nÙp hô so tham gia dâu giá và nÙp tiên d·t trróc: 
1. Thoi gian, dËa �iem xem tài san: Të ngày ra thông báo cho �ên 17h00 

ngày 24/08/2021 tai Thùa dât sô: 425 (Lô G3), to bàn �ô sô: 23; dËa chi: Lô G3, 
Khu do thË mÛi An Cyu, phuorng An Dông, thành phô Huê, tinh Thùra Thiên Huê. 
Khách háng có nhu càu xem tài sån liên hÇ, d�ng ký trong giò hành chinh t¡i Công 

ty Dáu giá Hop danh Só 2 STC �ê tó chéc, huóng dan xem. 

Khách hàng có quyên xem ho·c không xem tài sán �âu giá. Ngroi �äng ky 

tham gia dâu giá không xem tài sàn thi xem nhu chap nh¡n vè thông tin lien quan 

dén tài sân dâu giá và không có quyên khiÁu n¡i vÁ viÇc này. 
* Moi thãc m�c hay có sir sai lÇch vê thông tin tài s£n phài thông báo b�ng v�n 

ban cho Công ty Dâu giá Hop danh Sô 2 STC giäi quyêt truróc 02 (hai) ngày mo 
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cuoc dâu giá. Nêu nhu không có khiéu n¡i gi thi nguòi ��ng ký tham gia dâu gia 

Cap nhan nhing thóng tin liên quan dén tài sân �au giá. Moi khiéu n¡i vê thông tin 
lien quan den tài sän trong cuÙc �áu giá ho·c sau khi cuÙc �¥u giá k¿t thúc së không 
dugc giái quyêt. 

2. Thoi gian, dja diêm tham khão hô so, bán hô so, nÙp hô so tham gia däu 

gia: Trong gio hành chính, kê të ngày ra thông báo cho �¿n 17h00 ngày 24/8/2021 
tai Cong ty �âu giá Hop danh Só 2 STC, dËa chi: Tâng 5, 25 Nguyên V�n Cu, 
phuong V+nh Ninh, thành phô Hué. (Hô so khóng trúng dáu giá không hoàn trá lai 

3. Cách théc ��ng ký tham gia dúu giá: Tó chírc, cá nhân ��ng ký tham gia 
dau giá thông qua viÇc nÙp hô so tham gia �áu giá hop lÇ t¡i trå sß Công ty �åu gia 
Hop danh Sô 2 STC, dja chi: Tâng 5, 25 Nguyén Vän Ci, phuÝng V+nh Ninh, thanh 

phô Hue. 
4. Thoi gian, dja diÃm nÙp tièn d·t truróc: Të 08h00 ngày 24/08/2021 dên 

17h00 ngày 26/08/2021. Khách hàng nÙp tiên �·t truóc b�ng cách chuyên khoan 
ho·c nÙp tiên m·t vào các tài khoàn cça Côrng ty �âu giá Hop danh Sô 2 STC nhu 

sau: 

So tài kho£n: 4009.238.99.8899 ti Ngân hàng NN&PTNT ViÇt Nam, Cht 
nhánh Nam Sông Huong. TY 

So tài kho£n: 5002.70406.00.6868 t¡i Ngân hàng TMCP Sài Gon Côrig 
Thuong, chi nhánh Huê. H 

STC 
Tiên dt truóc phài xác dinh có trong tài khoàn cça Công ty �âu giá Hop 

danh Só 2 STC mß t¡i các Ngân hàng và giây nÙp tiên nÙp l¡i Công ty h¡n cuõi dêp 
17 gio 00 ngày 26/08/2021. 

V. Thoi gian, dËa �iém tó chrc �áu giá 
Thoi gian to chée �áu giá: Vào lúc 08 giò 30 ngày 27 tháng 08 n�m 2021. 

Dia diêm to chrc �âu giá: t¡i HÙi truÝng Công ty �âu giá Hop danh Sô 2 
STC-Tâng 5, 25 Nguyén V�n Cë, phuong V+nh Ninh, thành phô Huê. 

VI. Hinh théc �âu giá, phrong thúc dâu giá và sô vòng trä giá: �âu giá 
b�ng bo phiêu truc tiêp t¡i cuÙc �âu giá, dâu giá theo Phuong théc trå giá lên và 
không han chê sô vòng trå giá. 

VIIL Dja chi liên hÇ: Chi cuc Thi hành án dân su thành phô Huê; �ja chi: Só 
16 Xuán Thoy, phuòng V Da, thành phó Hué. Công ty �¯u giá Hop danh Só2 
STC; �ja chi: Tâng 5, 25 Nguyên V�n Ci, phuong Vinh Ninh, thành phð Hue�, tinh 
Thùa Thiên Huê; �iÇn thoai: 0234.6286.999, Website:daugiaso2stc.com.vn. 

T.HU 

AM DÓC 
D: 02 

Noi nhn: 
Cong TTDT CNDGTS; 

- UBND phuong An tDong; 
- Chi cuc THA dân stp ip Hué; 

- Chi nhánh Van phông Däng ký d£t dai ip Hué; 
- Ngán hàng TMCP Sai Gon Cong Thuong-CN Hué 

Ong/bà Phan The LÙc và Huyen Tón Nit Nhur Xuán; 
Niem yét cong khai noi có tài sán B�G; 

- Niem yêt cóng khai tai Cty �G: 
- Nguoi tham gia dáu gid; 
- Luu VT; HS 

.K.H 

CONG TY 
DAU DAU GIAr 

SO 2 STC 

TiNH 

Vo V�n Tung 
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1. Sur dà thra aaa kinns/rèn dis: 

th t, nhà à và tdi sin kháe gan lièn vói dát: 

To ban do sú: 23 

Lô G3, Khu då thË mÛi An Ciu, phuòng An Dring, thånh phò lHue. tinh Thua Thidn lHu 

(Bàng chu MÙi tråm hai muvi sdu mét vuðng) 

chung: Khong 

uta di so 425(Lö G3) 

ja ca 

i: 126,0 m 
inh te sù deng: riêng: 126,0 in 

lyc din sù dyng: Dat à içi do thË: 126,0m 
Lâu dai Ting2 Ting 

oi ha st dung: 
************ 

guongic su dyng: Nhà nuic giao dât có thu tiën sù dång dât (nhan chuyén nhuyng OSID dá) 

424 ( 426 (C4 

ja chi Lo G3, Khu dô thË mi An Cyu, phurdng An Dông, thành phô Hue, tinh Thtra \hien Hué 

c) DiÇn tich sån: 259,5 m2 
iên ti xay dumg: 81,2 m, 

Tuong gach, kkung BT, mái ngói 

e)Só tang: 
h) Thoi ban sß hku: 

03 Dubng 9 thu! 2.0m 

áp (tg) 
am ben thành x�y dåmg: 

ong tecah xay dyng: 4. 

hi ch~ Ty le: 1/500 

Hué, ngáy ..28. tháng . näan 2010 

TM.ÜY BAN NHÂC DÂN TP HUE IV. Nhung thay dói sau khi eap giäy chíng nhËn p : 

Xac nn cça co 

quan có'thain 
qyea 

NÙi dung bô sung, thay �ôi và co so pháp lý. 

-GhichKèn hco-Giáy-chng-ah~a-này zéTreng-bisu

PHÓ CHnTICH 
NGUYEN V�N THÁNH 

SAOY BAN CHINH 
Ngày 2.STháng LILNám 2.021 

CIÁM DÓC 
NGAN HANG 
oT.MAI CO PH 

SAI GON 
CONG THUONG 

. 

N.HUE 

THUAT 

UC 

tn iy GCw CH / a(d-2a/ 

0S-73 

IE V�NKIM 

-o" UU i1202I giua Cong ty dâu giá hop danh - - nanh án dân sy thành phô Hue. 
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