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THÔNG BÁO �ÁU GIÁ TÅI SÁN 

Cong ty Dâu giá Hop danh Só 2 STC phôi hãp vÛi Chi cyc Thi hành án dán sr 
thành phó Huê tò chéc dâu giá tài sàn dàm bào thi hành án nhu sau: 

L Giói thiÇu tài sin �¥u giá, giá khöi diÃm, tiÁn �·t truóc và bróe giá và tiên 
mua hô so: 

1. Tài san dâu giá: Quyèn sù dung nhà ó và quyên s dung dât o tai: 21 tp 
the Bà Triçu (nhà sô 2 kiÇt 154 Bà TriÇu), phuong Phú HÙi, thành phô Huë, tinh 
Thua Thiên Hué thuÙc thùa dâát 24, tÝ b£n dô sô 26 diÇn tích dât 15Im theo Giây 
chumg nhn quyên sö hïu nhà ö và quyên sù dång �ât ó sô 33Ci11A, do UBND 
tinh Thùa Thien HuÃ câp ngày 17/8/1999. Cu the: 

a. Thira dát 
- Thua �ât sô: 24; 

Dja chi: 21 tp thê Bà Triçu (nhà sô 2 kiÇt 154 Bà TriÇu), phuong Phü Hoi, c 2 ST 
thành pho HuÁ, tinh Thra Thiên Huê. 

Dien tich thra dât theo Giây chúng nhn quyên so hu và quyên së dung dât 
so 33C111A, do UBND tinh Thùa Thiên Huê câp ngày 17/8/1999: 151,0 m. 

- Hinh thuc sú dung: riêng: 151,0 m; Chung: Không 
- Chuc n�ng khu �ât: �ât ot¡i �ô thË. 

- Thoi han sç dång: Lâu dài. 
*Ghi chú: C�n cu theo Ban vë nhà, �ât tý lÇ 1/500 sô 1245 ngày 17/07/2021

cua Chi nhánh V�n phòng ��ng ký �ât �ai thành phô Huê, diÇn tích thëa dât: 149,2 m2. Hinh théc su dung: Riêng 149,2 m2, chung: Không. 
b. Nhà cra, kiên trúc: 

cONG TY 
DAU GIA 

ANF To bàn do só: 26 

- Tong dien tích së dång: 65 m?; 
- Dien tích xây dång: 71 m. 
Nhà o 1 tâng, móng cÙt BTCT, móng tuÝng xây gach, tuong xay gach quét voi, tuong nhà vÇ sinh có ôp gach men, cra di 2 cánh pano gô kinh có khung s�t hoa v�n b£o vé phân kính có khung ngoai, cëa di I cánh pano gô, cira di I eánh gô lá sách, cua sô 2 cánh pano gô kinh có khung s�t hoa v�n, cra sô 2 cánh pano gô, cua so 2 cánh pano gô có khung s�t hoa v�n, cua sô 2 cánh gô lá sách có khung s�t hoa v�n bào vé, cua nhua nhá vÇ sinh, nën nha lat gach men hön høp, nën hien láng xi 

m�ng, xà go gô, mái lop tôn và løp fibro xi m�ng, trân tôn l¡nh và trân lambris gô. (Dãc diém chi tiêt kèm theo ching thur tham dinh giá so 1743/CTTÐG-CNHUE 
ngay 09/9/2021). 

*Noi cótài sän �âu giá: 21 tp thê Bà TriÇu (nhà sô 2 kiÇt 154 Bà TriÇu),. phuong Phú HÙi, thành phô Huê, tinh Thira Thiên Huê. 



.o quan có tài sån d¥u giá: Chi cuc Thi hành án dân su thành phô Hue; Dja 

chi: 16 duròng Xuân Thùy, phuòng Vý Da, thành phÑ Hué, Thùa Thién Hue 

2. Giá khoi diêm tài sán �¥u giá: 8.218.045.000 �Óng (Tám tý hai tram mirt 

tám triêu không tr�m bôn muroi l�m ngàn döng). 

Gia khöi diêm dã bao gôm thu¿ thu nhâp do chuyên nhugng quyen Su ayng 

dat, chua bao gôm thuê, phí và lÇ phí theo quy dinh. 

gal ra cac phi, chi phi khác nhu phi công chéng... (nêu có) lien quan den 

tài san do nguròi trúng �âu giácó trách nhiÇm chi trá. 

3. Tiên d·t truóe: 1.600.000.000 �Óng (MÙt tý sáu tr�m triÇu dông). 

4. Buoc giá: 50.000.000 �Óng (Näm muoi triÇu �ông). 

5. Tiên mua hô so tham gia �áu giá: 500.000 �ông (N�m tr�m nghin �ông) 

Tien mua hô so không hoàn trå l¡i, trù truong hop cuÙc �âu giá không dugc tó chuc 

thi nguoi tham gia �âu giá tài sán duoc hoàn l¡i tiên hô so �ä nÙp trong thoi h¡n 02 

ngay làm viÇc, kê tië ngày då kiên tò chéc cuÙc d�u gia. 

II. Nguoi duoe tham gia dâu giá: Tô chéc, cá nhân, hÙ gia dinh không thuÙc 

trrong hop t¡i kho£n 4 Diêu 38 cça Lut d�âu giá 2016. Truóc khi mß cuÙc bán dau 

gid 0l ngày làm viÇc, nguoi phài thi hành án có quyên nhán lai tài san néu nÙp �u 

tien thi hành án và thanh toán các chi phi thuc tê, hop lý dä phát sinh tie viÇc cuong 

chê thi hành án, tó chúc bán �áu giá. Nguoi phài thi hành án có trách nhiÇm hoàn 

trá phi tón thåe te, hop lý cho nguoi däng ký mua tài sån. Mirc phi tón do các bén 

thoá thuan; nêu khong tho£ thuan dugc thi yêu câu 1oà án giai quy�t. 

III. Diêu kiÇn droc ��ng ký tham gia �âu giá: Các �ôi tuong quy dËnh t¡i 

Myc II n�u trên �uçc d�ng ký tham gia �âu giá khi có �ù các diêu kiÇn sau: 

- Có don dê ngh/ �ugc tham gia dâu giá theo mâu do �om vË thåc hiÇn cuÙc �âau 

giá phát hành. 

- Phäi thåc hiÇn dây dç các thù tåc hô so ��ng ký tham gia �âu giá (chi tiêt 

duoc ghi trong mâu don dugc phát hành) và nÙp các kho£n tiên �·t truóc, phí tham 

gia dâu giá theo quy dËnh. 
IV. Thoi gian, dËa �iêm xem tài sän, tham khão hô so, cách théc dng ky 

tham gia �âu giá, mua hô so, nÙp hô so' tham gia �âu giá và nÙp tiên �at truróc: 

1. Thoi gian, dËa diêm xem tài sán: Të ngày ra thông báo cho dên 17h00 

ngày 01/11/2021 t¡i 21 tp thê Bà TriÇu (nhà sô 2 kiÇt 154 Bà TriÇu), phuòng Phú 

Hoi, thành phô Huê, tinh Thùa Thiên Huê. Khách hàng có nhu câu xem tài sàn liên 

he, d�ng ký trong giò hành chính t¡i Công ty �âu giá Hop danh Sô 2 STC �ê to 

chúc, huóng dân xem. 

* Khách hàng có quyên xem ho·c không xem tài sån dâu giá. Ngudi ��ng ky 
tham gia dâu giá không xem tài sån thì xem nhu châp nhn vê thông tin liên quan 

dên tài sån dâu giá và không có quyên khiêu n¡i vê viÇc này. 
* Moi thãc m�c hay có så sai lÇch vê thông tin tài s£n phài thông báo bäng v�n 

bàn cho Công ty �âu giá Hop danh Sô 2 STC giai quyêt truóc 02 (hai) ngày mß 

cuÙc dâu giá. Nêu nhu không có khiêu nai gì thì nguoi d�ng ký tham gia dâu giá 

châp nhn nhïng thông tin liên quan dên tài sån dâu giá. Moi khiêu n¡i vê thông tin 



Cn quan den tài sån trong cuÙe dáu giá hoãc sau khi cuÙc �áu giá kêt thúc së khong 

drgre giai quyêt. 

2. Thoi gian, dja diêm tham khio hô so, bán hô so, nÙp hô so tham gia �âu 

R rong gid hành chinh, kêtië ngày ra thông báo cho �¿n 17h00 ngày 01/11/2021 

T Cong ty Dâu giá Hop danh S6 2 STC, dja chi: Tâng 5, 25 Nguyén Vän Cu, 

phromg Vinh Ninh, thành phó Hué. (1ó so khong tring dáu giá khing hoan tra lai). 

3.Cich hre D�ng ký tham gin dáu giá: Tó chérc, cá nhân d�ng ký tham gia 

dau giá thong qua viçc nÙp hô so tham gia dâu giá hop lÇ t¡i try só Cóng ty Dau giá 

Hop danh Sô 2 STC, dja chi: Tâng 5, 25 Nguyén V�n Ci, phuông V+nh Ninh, thành 

pho Hue 
4. Thoi gian, dja diêm nÙp tiên �at truróc: Të 08h00 ngày 01/11/2021 dên 

17h00 ngày 03/11/2021. Khách hàng nÙp tiên �·t truóc b�ng cách chuyên khoán 

hodc nop tien mat vào các tài khoàn cça Công ty Dâu giá Hop danh Só 2 STC nhu 

sau 

So tài khoàn: 4009.238.99.8899 t¡i Ngân hàng NN&PTNT ViÇt Nam, Chi 

nhánh Nam Sông Hurong. 

Só tài khoàn: 5002.70406.00.6868 t¡i Ngân hàng TMCP Sai Gon Cong 

Thuong. chi nhánh Huê. 

Tien dat truóc phäi xác dËnh có trong tài kho£n cua Công ty Dâu giá Hop 

danh So 2 STC mo t¡i các Ngân hàng và giây nop tién nÙp l¡i Cöng ty han cuoi o 

17 gio 00 ngày 03/11/2021. 

V. Thoi gian, dja diêm tô chéc �âu giá 

- Thoi gian tô chéc �âu giá: Vào lúc 08 gio 00 ngày 04 tháng 11 n�m 2021. 

- Dja diêm tô chrc �áu giá: t¡i HÙi truong Công ty �âu giá Hop danh Sô 2 

STC Tang 5, 25 Nguyén Vän Cù, phuÝng Vînh Ninh, thành phô Hue. 

VI. Hinh théc �âu giá, phuong thrc �âu giá và sô vòng trå giá: �âu giá 

bang bò phiêu tryc tiêp t¡i cuÙc �âu giá, �âu giá theo Phuong théc trå giá lên và 

không h¡n chë só vong trå gia. 
VII. Dia chi liên hÇ: Chi cåc Thi hành án dân su thành phô Huê; �ja chi: So 

16 Xuán Thùy, phuÝng Vý D¡, thành phô Huê. Công ty �âu giá Hop danh Sö 2 

STC; Dja chi: Tâng 5, 25 Nguyên V�n Ci, phuòng V*+nh Ninh, thành phô Huê, tinh 

Thùa Thiên Hué; DiÇn tho�i: 0234.6286.999, Website:daugiaso2ste.com.vn. 
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