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Thira Thien Huê, ngày 18 tháng 1l n�m 2021 So: 2009/TB-DGTS 

THÔNG BÁO DÁU GIÁ TÀI SÁN 

Trung tâm DËch vå dâu giá tài sån tinh Thra Thiên Huê phôi hop vÛi Chi cuc Thi hành án dân su thành phô Huê tó chuc dâu giá tài sån thi hành án theo quy dËnh cua pháp luât vêthi hành án dân su, kê biên bào �äm thi hành án nhu sau: 
1. Tài san dâu giá: 01 (mot) chiéc xe ô tô nh�n hiÇu Honda, só lo¡i Civic, so máy: R18A12951763, sô khung: RLHFDI5257Y 101772, màu son: Tr�ng, sô chô ngoi: 5, sån xuât n�m 2007, nuóc sàn xuât: ViÇt Nam, loai nhiên lieu: xáng, thé tích làm viÇc dÙng co: 1799 cm', biên sô 75A 008.43, xe theo hiÇn trang dä qua sù dung. Noi có tài sån dâu giá: T¡i Trung tâm DËch vu �âu giá tài sàn tinh Thira Thiên Hue. 
2. Nguon gôc và tinh trang pháp lý cüa tài sàn dâu giá: Tài sån thi hành án theo quy dËnh cua pháp lut ve thi hành án dân så, k� biên bào dam thi hành án. Hô kèm theo tài sån �âu giá: Quy�t dinh công nhn så thoà thun cça các duong su só 

53/2012/QÐST-KDTM ngày 22/11/2012 cça Toa án nhân dân thành phô Hu�, tinh 
Thia Thien Huè vê viÇc tranh châp hãp �ông tín dång: Quyêt dinh Thi hành án theo don yeu câu sô 55/QÐ-CCTHA ngày 15/3/2013 cça Chi cuc Thi hành án dân su thành phô Huê; Biên bàn giai quyêt viÇc thi hành án ngày 28/11/2019; Biên bàn giao, nhn xe ngày 20/01/2020; Biên bàn vê viÇc nguòi phài thi hành án tu nguyÇn thi hành an ngày 12/7/2021; Chung nh¡n ��ng ký xe ô tô sô 75 004591l do Phòng Cành sát giao thông, Công an tinh Thùa Thiên Huê câp ngày 25/6/2021; Chung thu thâm dinh giá só H21234.1/B�S-HUEVC ngày 20/8/2021 cça Công ty Côô phân Thâm dËnh giá TT Huê; Quyêt dËnh vê viÇc giäm giá tài sån (lân 1) sô 01/QÐ-CCTHADS ngày 05/10/2021; Quyêt dËnh vê viÇc giäm giá tài sån (lân 2) sô 07/QÐ-CCTHADS ngày 16/11/2021 cua Chi cåc Thi hành án dân så thành phô Huë và giày tÝ khác có liên 

quan tai sán �áu giá. 

3. Nguoi có tài sän dâu giá: Chi cue Thi hành án dân su thành phô Huê: dËa chi: 16 Xuân Thüy, phuong Vý D¡, thành phô Huê, tinh Thùa Thiên HuÃ. 
4. Giá khoi �iêm tài sän dâu giá: 121.905.000 dông (MÙt träm hai mroi möt 

trieu, chín tr�m linh n�m nghin �ông) (Giá khöi �iem chua bao gom thue, lë phi truóc ba chuyén quyen so hru tài sán, phi ��ng ký, phi ��ng kiêm và cáe phí, chi phi khác có lien quan dén tài san; không bao gôm chi phi bôc xep, van chuyen tài san). 
5. Thoi gian, dËa diêm xem tài sån, giây tò liên quan dên tài sán �âu giá: 
a. Thoi gian, dËa diêm xem tài sàn dâu giá: Të ngày niêm yêt dâu giá tài sån den ngày 08 tháng 12 n�m 2021 t¡i Trung tâm Dijch vå dâu giá tài sån tinh Thùa Thiên Hu�. Khách hàng có nhu câu xem tài s�n liên hÇ, d�ng ký trong gio hành chính tai Trung tâm DËch vå dâu giá tài sån tinh Thëa Thiên Huê dên ngày 06/12/2021 dÃ dugc Trung tâm DËch vu dâu giá tài sån tinh Thùa Thiên Huê và Chi cuc Thi hành án dán su thành phô Huê tô chúc, huóng dân xem vào ngày 07, 08/12/2021. 



au 

*Khách hàng có quyên xem ho·c không xem tài sån �âu giá. Ngurói ��ng ky 

tham gia dâu giá không xem tài sån thì xem nhu châp nhn vê thông tin liën quan den 

tài s£n dâu giá và không có quyên khieu n¡i vÁ viÇc này. Moi th�c m�c hay có sr sai 

lÇch vê thông tin tài sån phài thông báo b�ng v�n bàn cho Trung tâm Djch vy �àu giá 

tài sän tinh Thùa Thiên Huê giäi quyêt truóc 02 (hai) ngày mo cuÙc �âu giá. Nêu nhu 

khong có khiéu nai gi thì nguoi d�ng ký tham gia dâu giá châp nh�n nhing thöng tin 

liên quan dên tài sån �âu giá. Moi khiêu n¡i vë thöng tin liên quan den tai sân trong 

cuÙc dâu giá ho·c sau khi cuÙc �âu giá kêt thúc së không duoc giäi quyêt. 

b. Xem giây tÝ vê quyên so hïu, quyên së dång tài sån và tài liÇu liên quan tài 

san dâu giá: Trong gið hành chính tù ngày niêm yêt �âu giá tài s£n dên ngày 13 thäng 

12 näm 2021 tai Trung tâm DËch vu �âu giá tài sån tinh Thùa Thiên Huê. 

6. Thoi gian, �Ëa diêm bán hô so tham gia �âu giá: Trong giÝ hành chính të 

ngày niêm yét �¥u giä tài sàn d¿n 17 gio 00 ngày 13 tháng 12 n�m 2021 tai Trung 
tâm Dich vs dâu giá tài sàn tinh Thra Thiên Huê. 

7. Tiên bán hô so tham gia dáu giá, tiÁn dt truóc, bwóe giá cça tài sän 

dáu giá: 
a. Tien bán ho so tham gia dâu giá: 200.000 dông/hô s. 
b. Tien �·t truóc: 22.000.000 dong. Khách hàng nÙp tiên �·t truóc tù ngày 

13/12/2021 �ên 17 giò 00 ngày 15/12/2021 vào các tài khoàn nhu sau: 
- Tài kho£n sÑ 4009201002722 cça Trung tâm Dich vu dâu giá tài sàn tinh 

Thùa Thiên Hue t¡i Ngân h£ng Nông nghiÇp và Phát triên Nông thôn ViÇt Nam - Chi 
nhánh Nam Sông Hurong Thùa Thiên Huê. 

- Täi kho£n só 160414851003501 cua Trung tâm DËch vu �âu giá tài sän tinh 
Thua Thien HuÃ ¡i Ngân hàng TMCP Xuât Nhp Khâu ViÇt Nam (EximBank) - Chi 

nhánh Huê. 
Nguoi tham gia �âu giá nÙp tiên �·t truóe truóc thÝi gian quy dinh là ty 

nguyên và tu chËu trách nhiÇm vê khoàn tiên d� nÙp. Khách hàng nÙp giây nÙp tiên 

�·t truóc cho Trung tâm DËch vu �âu giá tài sån và tiên �·t truóc duoc xác nhn có 
trong tài khoän cça Trung tâm Djch vå dâu giá tài s£n tinh Thùa Thiên Huê h¡n cuôi 
den 17 gio 00 ngày 15/12/2021. 

c. Buóc giá: 1.000.000 �ông. 
8. Thoi gian, �ja diêm �äng ký, tiêp nhn hô so tham gia �âu giá; Dieu 

kiÇn, cách théc ��ng ký tham gia �âu dâu giá: 
a. Thoi gian, dja diêm �äng ký, tiêp nhân hô so tham gia �au giá: Trong giÝ 

hành chính të ngày niem yêt �âu giá tài sån �ên 17 giÝ 00 ngày 13 tháng 12 n�m 
2021 tai Trung tâm Dich vå dâu giá tài sån tinh Thùa Thiên Huê. 

b. Dieu kien, cách thrc däng ký tham gia dâu giá: Cá nhân, tô chéc có nhu c§u 
tham gia dâu giá không thuÙe truong hop quy �Ënh t¡i khoàn 4 Dièu 38 Lut �âu giá 
tai sàn châp nhân giá khöi diêm, Quy chê cuÙc �âu giá do Trung tâm DËch vå �âu giá 
tài s�n ban hành �äng ký thông qua viÇc nÙp hô so tham gia �âu giá vàtiên �·t truóc 

cho Trung tâm theo dúng thài gian quy dinh. Nguròi tham gia dáu giá có thÃ üy quyèn 
b�ng v�n bàn cho nguoi khác thay mat minh tham gia dâu giá. 

9. Thoi gian, dja �i¿m to chée cuÙc dáu giá: 14 giò 00 ngày 16 tháng 12 n�m
2021 t¡i HÙi truong Trung tâm Dich vå dâu giá tài sån tinh Thira Thiên Huë. 



10. Hinh thrc, phuong théc �âu giá: �âu giá bng bò phiêu truc tiêp t¡i cuÙc 

dâu giá. Dâu giá theo phuong thúc trå giá lên theo quy dinh t¡i khoàn 1, khoàn 2 

Diêu 42 Lu�t �âu giá tài sån. 

Cá nhân, tô chúc có nhu câu tham gia �âu giá tài sån ��ng ký np hô so tham 

gia dau giá tryc tiêp tai Trung tâm DËch vy �âu giá tài sån tinh Thùa Thien Hu�, dËa 

chi: so 17 Nguyên Vä�n Linh, phuòng An Hòa, thành phô Huê, tinh Thùa Thiên Huê, 

so diên thoai: 0234.3501567, website: daugiatthue.com ho·c Chi cåc Thi hành án dân 

s thành phÑ Hue./ 

GIÁM DOC Noi nhan 
Công thong tin diÇn të tinh Thùa Thiên HuÃ; 
-Chi cye Thi hành án dân sy thành phô Hue; 

Vien Kiên sát nhân dân thành phô Huê; 

Nguoi phài thi hành án, nguòi duoc thi hành án theo 

Quyêt dinh công nhân su thoà thuân cça các duong su sô 

53/2012/QÐST-KDTM ngày 22/11/2012 cça Tôa án nhân 
dân thành phô Huê, tinh Thùa Thien Huê vê viÇc tranh châp 

hop dông tín dung: 

+Ngân hàng TMCP CP Xuât nhâp khâu ViÇt Nam; �ja chi: 
tâng 8- VinCom Center, sô 72 L� Thánh Tôn và so 47 Lý 

Ty Trong, phuong Bên Nghé, qun 1, thành phô Hô Chí 

Minh; 
+ Ngân hàng TMCP CP Xuát nhâp khâu ViÇt Nam - Chi 

nhánh Hue; dja chi: duong Lý Thuong KiÇt, thành phô Hue, 

tinh Thra Thiên Huê; 

+Công ty TNHH Trí Nguyên; dËa chi: sô 27B Trân Qua 

Khài, phuòng Phú HÙi, thành phô Huê, tinh Thùa Thien 

Huê; 
+Ong Le Nguyên Minh Trí; dia chi: 01 Tinh Tâm, phuong 

Thuan Loc, thành phô Huê, tinh Thùa Thiên Hué; 
Niêm yêt công khai t¡i Trung tâm, noi tó chúc dâu giá; 
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