
cONG TY DÁU GIÁ 
HOP DANH SO 2 STC 

CONG HÒA X HOI CHn NGH*A VIET NAM 
DÙc lhp- Ty do -Hanh phúc 

So:04/TB-�GTS 
Thira Thiên Hué, ngày 13 tháng 01 n�m 2022 

THÔNG BÁO �ÁU GIÁ TÀI S�N 

Cong ty Dâu giá Hop danh Só 2 STC phôi hop vÛi Chi cuc Thi hành án dân su 
thành phô Huê tô chúrc �âu giá tài s£n �âm bào thi hành án nhu sau: 

I. Giói thiçu tài sån dau giá, giá khöi di¿m, tièn �·t truoc và buoc giá và tiên 
mua hô so: 

1. Tai sän dâu giá: Tàu �ánh cá vô gó có sô hiÇu �äng kí TTH-93007-TS và 
toàn bÙ trang thiêt b/, ngu luói cu �ánh b�t thçy sàn trên tàu. 

a. Dac diêm tàu dánh cá: 
- Tên tài sån: tàu �ánh cá vo gô 
So d�ng ký: TTH-93007-TS 

- Công dung: khai thác thùy sán 
- Vüng biên ho¡t �Ùng: biên ViÇt Nam tuyên khoi 

- N�m �óng: 2016 
Nuóc sån xuât: ViÇt Nam 
Noi dóng: tinh Thëa Thiên HuÃ 

- Mau thiêt kê: XPC-H6716 

cONC 
DAU 

HOP 
2 

PHUE Thông sô ký thuât cho yêu: 
+Chiêu dài lÛn nhâåt 
+Chieu dài thiêt k¿ 
+Chiêu rÙng thiêt kê 
+Chiêu cao m¡n 
+Chiêu chim 

22,50 m 
= 19,45 m 

= 6,50 m 

= 2,60 m 

= 1,80 m 

:CUMMINS KTA19-M4 

Lmax 
Ltk 
Bmax 
D 
d 

+Máy chính 
+Công suât máy chính : Ne 
+Sô máy 
+HÙp sô 

xuât xú Trung Quôc 

+Máy phát diÇn 
+Vt liÇu vò 
+Súc chß tôi da 
+Toc dÙ tu do 

b. Trang thiêt bË toi, nco, lái, thiêt bË trên boong. Trang thiêt bË hàng häi. Ngr lirói cå, trang thiët bË khai tháe hiÇn có cua tàu: 
+01 mó neo tàu 
+01 he thông toi dùng dê kéo luói 
+01 bÙ lrói vây rút chi 
+01 vo lang báng go 

= 700CV 

:37268349 

:HangZhouv FADA, model D300, tý sô truyèn 5:1. 

Daewoo 
go 
:29,11 tân 
:9,5 hài lý/gio 



+01 he thông dèn báo cabin 
+04 tù gô ôp tuong trong cabin tàu 
+01 hÇ thòng t�ng phô diÇn di kèm dàn dèn khai tháe 
+01 máy phát diÇn Daewoo n�m trong hÇ thông máy phát diÇn 
+35 phuy nhua chúra nhiên liÇu 
+01 he thông bánh lái tàu 
+01 dàn dèn khai thác (không có bóng) 
+01 hÇ thông dinh vi nhân hiÇu Furrung GPS Navigator 
Cac trang thiet bË phå trg, dång cy sinh ho¡t cá nhân d� bj hóng 

*Hliçn trang tài sán: 
Tau dánh cá vo gó có só hiÇu d��ng ký TTH-93007-TS dang nám trén bén dà 

thuoc cong ty TNHH Tàu thuyèn An Thun - Phuong Thun An, th£nh phó Hué, 

tinh Thira Thiên Huê, không duoc b£o tri, b£o duong, không dánh giá ducge thyre té 

khà n�ng hoat dÙng cça tåu trên bien. Phàn thân vó tàu dã bát dâu xuông câp, mÙt 
so v/ trí vó gô bË muc, lóp son b£o vÇ �ã bj bong tróc, các môi nôi dã bË hö. H¢ 

thong máy chinh và máy phát diÇn bË cháy dâu, mÙt só bÙ phn chi tiêt máy d� bË gi 
sét, khong duge b£o tri, b£o duõng. Chân vit bát dâs bË gi, bánh lai bi gi nng, dã 
hinh thành mang gi. Các trang thiét bË tÝi, neo, lái, thi¿t bË trên boong dã có dáu hiÇu 
xuong câp bi gi sét. H¢ thông diÇn, phân dây dán diÇn, aptomat còn tót, binh ác quy 
dã hong, hÇ thông dèn dã xuông câp, không còn ho¡t dÙng. Trang thiét bË h£ng hai 

không ho�t dÙng. 
(D·c diém chi tiêt kèm theo chúng thu thâm dinh giá só 1626/CTTDG-

CNHUE ngày 21/8/2021). 
Noi có tài s£n dâu giá: t¡i bên dà thuÙc công ty TNHH Tàu thuyên An 

Thun - Phuong Thun An, thành phô Hué, tinh Thira Thin Hué 
*Co quan có tài sàn dâu giá: Chi cåc Thi hành án dân sr thành phó Hué; �ia 

chi: 16 duong Xuân Thüy, phuong Vù D¡, thành phô Hue, tinh Thira Thién Hué. 
2. Giá khi �iêm tài sän dâu giá: 2.337.938.867 (1lai tý, ba tr�m ba mroi bav trieu, chin tr�m ba muoi tám nghin, tám tr�m sáu muoi bay dong). Cu the: 

Giá khoi diém chua bao gôm thuê giá tri gia täng. 
Các kho£n phí và lÇ phí khác lién quan dên quyén sß hïïu täi sån và chi phi ván chuyén tài sán ra khoi nøi co tai san do nguroi mua tái san chju (néu có). 

3. Tien dat truroc: 330.000.000 dông (Ba tr�m ba muoi triçu dong). 
4. Buroe giá: 20.000.000 dông (Hai muoi triçu dông). 
5. TiÁn mua hô so tham gia dâu giá: 500.000 dông (N�m tr�m nghin dong). Tien mua hó sa không hoan trá l¡i, trir truómg høp cuoe dau giá khong drye to chire 

thi nguoi tham gia dâu giá tàí san dugc hoàn lai tien bô so dà nop trong thai han 0 ngay làm viÇc, kê tir ngày dy kién tô chúre cuÙc dâu giá. 

. Ngri duye tham gia dáu giá: To chuC, cà nhân, ho gia dinh Ahng thus 
trrong hgp tai khoàn 4 Dieu 38 cua Ludt dau già 2016. Trime khi mo cure bin din 
ii 01 ngguy lam viýe, nguri phái thi hanh ún co quven nhin iai tii scin ne'u p hi 
tien thi hanh in và thunh tin cáe chi phí thire té, hli tä pBit nivnh ri vic ca e ehé thi hcanh n, t chue: bán dán gli Ngcii phii thí hnh n ci ah nhiçm inaàn 



tra phi tón thåc té, hop lý cho nguoi d�ng ký mua tài s�n. Miúc phí tón do các bên 

thod thuán; nêu không thoá thuan duoc thi yêu cáu Toà án giai quyé. 

IIL. Diêu kiÇn duoãe d�ng ký tham gia �âu giá: Các dôi tugng quy dinh tgi 

Myc II nêu trên duoc d�ng ký tham gia dâu giá khi có dç các diêu kiÇn sau: 

- Có don dê nghË duogc tham gia dâu giá theo mâu do don vË thåc hiÇn cuÙc dau 

giá phát hành. 

Phai thuc hiÇn dây dù các thç tuc hô so d�ng ký tham gia dâu giá (chi tiêt 

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

gia dâu giá theo quy dinh. 
IV. Thoi gian, dja di¿m xem tài s¯n, tham kh£o hô so, cách thúc d�ng ký 

tham gia dâu giá, mua hô so, nÙp hô so tham gia �âu giá và nÙp tiên d�t trroc: 

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

ngày 15/02/2022 tai bên dà thuÙc công ty TNHH Tåu thuyên An Thuân - Phuòng 

Thuan An, thành phô Huê, tinh Thùa Thiên Huê. Khách hàng có nhu câu xem tài 

sán liên hÇ, däng ký trong giò hành chính t¡i Công ty �âu giá Hop danh So$TC 
dé tó chúc, huóng dân xem. 

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

tham gia dâu giá không xem tài sån thi xem nhu châp nhân vê thông tin liênquan 
dén tài sån dâu giá và không có quyên khiêu ngi vê viÇe này. 

Moi th�c m�c hay có su sai lÇch vê thông tin tài sån phài thông báo baméán 

bàn cho Công ty �âu giá Hop danh Sô 2 STC giäi quyêt truóc 02 (hai) ngay mo 

cuÙc dâu giá. Nêu nhu không có khiêu n¡i gi thi nguÝi �äng ký tham gia dâu giá 

châp nhan nhïng thông tin liên quan dên tài sán dâu giá. Moi khiêu n¡i vê thông tin 
lien quan dên tài sån trong cuÙc dâu giá ho·c sau khi cuÙc dâu giá kêt thúc sê không 

dugc giai quyêt. 
2. Thoi gian, dËa �iêm tham khäo hô so, bán hô so, nÙp hô so tham gia dâu 

giá: Trong gio hành chính, kê tù ngày 14/01/2022 dên 17h00 ngày 15/02/2022 tai 
Công ty Dáu giá Hgp danh Sô 2 STC, dËa chi: Tâng 5, 25 Nguyên V�n Ci, phuong 
Vinh Ninh, thành phó Hué. (Hö so khöng trung däu giá khöng hodn trá lai). 

3. Cách thre D�ng ký tham gia �âu giá: Tó chúrc, cá nhân däng ký tham gia 
dáu giá thÑng qua vi�e nÙp hô so tham gia dâu giá hop lÇ t¡i tru sß Công ty Dâu giä 

Hop danh Só 2 STC, dja chi: Táng 5, 25 Nguyén Vän Cir, phuÝng Vinh Ninh, thành 

phó Hué. 
4. Thii gian, dja diém nÙp tiên d·t truróe: Tiu 08h00 ngày 15/02/2022 d¿n 

17h00 ngày 17/02/2022. Khách hàng nÙp tien d·t truóc bang cách chuyén khoan 
hogc nop tien mat vào tai khoán cua Cong ty Dåu giá Hop danh Sô 2 STC nhu sau: 

So tài khoán: 5511.0001.677.999 tai Ngáan hàng TMCP Dàu tu và phát trièn 
Viet Nan, chi nhánh Thira Thièn Hué.

STC 

Só tai khoan: 4009.238.99.8899 ti Ngán hang NN&PINT ViÇi Nan, Chi 
nhánh Nam Song hrnng 



TTén d·t truóc phài xác �Ënh có trong tài khoàn cça Cóng ty �áu giá Hop danh Só 2 STC mÛ tai các Ngân hàng và giây nÙp tiên nop lai Cóng ty h¡n cuôi dén 17 gio 00 ngày 17/02/2022. 
V. Thoi gian, dja diÃm tó chéc �âu giá 
Thoi gian tô chérc �âu giá: Vào lúc 08 gio 30 ngày 18 tháng 02 n�m 2022. 
- Dja diêm tô chéc �áu giá: t¡i HÙi truong Công ty Dáu giá Hop danh Só2 STC -Tâng 5, 25 Nguyen V�n Ciù, phuÝng V+nh Ninh, thành ph Hué. 
VI. Hinh thíre dâu giá, phirong thírc �âu giá và sô vong tr� giá: �áu giá b�ng bo phiêu tråc tiêp t¡i cuÙc �âu giá, �âu giá theo Phuong thúc trå giá lên và khong han chë sõ vông trå giá. 
VII. Dja chi liên hÇ: Chi cåc Thi hành án dân su thành phô Hué; �ja chi: Só 16 Xuân Thüy, phuong Vù D¡, thành phô Huê. Công ty �áu giá Hop danh Sô 2 STC; Dia chi: Tâng 5, 25 Nguyén V�n Ci, phuÝng V+nh Ninh, thành phô Huê, tinh Thua Thiên Hué; DiÇn thoai: 0234.6286.999, Website:daugiaso2stc.com.vn. 

Noi nhan: 
- Cong TTDT CNÐGTS; 
- Chi cuc THA dán su tp Hué; 
- Ngán hàng TMCP Dáu tu và Phát trién ViÇt Nam-CN Thiru Thién Hué; 
- Öng/ha La Ván Thon và Nguy�n ThË Lát; 

- Niém yé cóng khaií nai có tài sán BDG; 
Niém yet cóng khai tai Ciy �G; 

- Nguoi hum gia dáu gid; 
- Liu VT; HS. 

tA DÓC 
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Vo Vän Tung 


