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THÔNG BÁO DÁU GIÁ TÀI SÅÄN 

Chi cuc Thi hành án dân su thành phô Huê phôi hãp vói Trung tâm DËch vå 
dâu giá tài sån tinh Thùa Thiên Huêtó chérc dâu giá tài sån thi hành án theo quy �Ënh 
cua pháp lut vê thi hành án dân sy nhu sau: 

1. Tài sän �âu giá, noi có tài sán �âu giá: 
Giá trË So Tên và d·c diêm tài DVT So 

lugng 
CLCL Don giá 

(dông) 
Hien trang con lai 

(dong) 
TT sán (%) 

585.000 Thiêt bË ck sù dång trong 
thÝi gian dài, ngung sù 

dung mÙt thÝi gian, bË va 

dâp do vn chuyên, bôc 
xëp, �ang bão quàn ß kho 

thô so không �àm bào 

diêu kiÇn bào qu�n_ 
105.000 Thiêt bË ck st dung trong 

thoi gian dái, ngung së 

dung mÙt thÝi gian, bË va 

dp do vân chuyên, bôc 
xêp, dang bào quän ô kho 
thô so không �äm b6 

diêu kiÇn båo quán S 
Thiêt bË ngung su dune 
mot thÝi gian, bË va �p 
do vn chuyên, bôc xêp}, 
�ang bão quan ß kho\tho 
so không �£m bào �rèu 
kiÇn båo quan 

1Tivi LCD Samsung 
LA26B 450C4 

Cái 1 3.900.000 15% 

2 Tivi CRT JVC Cái 1.500.0000 7% 
MUSEE 

3 Tivi Android Sony Cái 1 10.000.000 30% 3.000.000 
Model No. 
43X8000F, Ser No. 
5808877, sàn xuât 

tháng 
Malaysia 
Binh gôm sí (Chóe Cái 

st) (dä bË núut) 
Bo tranh Mai Lan | 
Cúc Trúc màu nâu 

4/2018 tai 

4 700.000 5% 35.000 ��bË nút 

Cái 800.000 160.000 Tranh �ä ck, bj va �p do 
vn chuyên, bôc x¿p 

5 20% 

gôm 04 tâm tranh 

6 Brc 
"Nhân" màu nâu 

7 Búc tranh màu nuóc 
cô gái bù nhin, KT: 

80cm x 80cm
Buc tranh màu nuóc 

ch Cái 270.000 20% 54.000 Tranh dã ck, bj va dp do 
vn chuyên, bôc xêp 

tranh 

Cái 150.000 20% 30.000| Tranh �� ck, bË va dp do 
van chuyên, bôc xêp 

8 
hoa sen, KT: 50cm x 

80cm 
9 Búc tranh vë truyên Cái 

thân cá nhân 

100.000 20.000| Tranh �ã ck, bj va �p do 
van chuyen, bôc xêp 

Cái 20% 

3 0% Tranh vë truyên thân cá 
nhân, chi nguoi trong 
tranh ho·c thân nhân së 

dung 
10 Búc tranh màu nuóc 

cau bé ngôi canh con 
hô, KT: 150cm x 

80cm 
11 Rinh oas màn do 

Cái 300.000 20% 60.000 Tranh �ã ck, bË va �p do 
vn chuyên, bôc xêp 

Cái 1 940 000 30% 72 0001 Dä cü 



2 
12 Lò vi sóng hiêu Cái 20% 850.000 170.000 Thiêt bË ck sù dung trong 

thoi gian dài, ngung sr 

dung mot thÝi gian, bj va 
dap do vn chuyên, bôc | 
xêp, dang bào quân ß kho 
thô so không dam bào 

diêu kiÇn bào quàn 
160.000 Thiêt bË ck sù dång trong 

thoi gian dài, bË va �p do 

vn chuyên, bôc x¿p 

Media 

13 Bep gas dôi Rinnai Cai 800.000 20% 

14 Vali composite màu 

vång 
Cái 230.000 20% 46.000 �� ci 

(dã 
phong) 
Quat tháp Neway 

nièm 

15 Cái 1.350.000 20% 270.000 Thiêt bj ck së dung trong 
thoi gian dài, bj va �âp do 

van chuyén, bóc xép 
Thiêt b/ ck sù dång trong 
thoi gian dài, bË va dp do 

van chuyên, bôc xêp 
60.000 Thiêt bË ck sù dång trong 

thoi gian dài, bË va dâp do 

van chuyên, bôc xêp 

16 Máy massage chân 
hiÇu Takasima 

Cái 2.700.000 10% 270.000 

17 Noi com diÇn hiÇu Cái 

Tiger King 
300.000 20% 

18 Binh gôm sé màu do 

(lÙc bình) 
19 Tu dung giày dép gô 

Cái 350.000 30% 105.000 Dã cü 

Cái 1.150.000 20% 230.000 Dô dung ck sù dång trong 
thoi gian dài, bË va dâp do 

vân chuyên, bôc xêp 
40.000 Dô dùng cü së dång trong 

thoi gian dài, bË va �âp do 

van chuyên, bôc xêp 
24.000 Dô dùng ck së dång trong 

thoi gian dài, b/ va �âp do 

van chuyên, bôc xêp_ 
32.000 Do dùng ck së dång trong 

thoi gian dài, bË va dp do 

vn chuyên, bôc xfp_ 
40.000 �ô dùng ci së dång trong 

thoi gian dài, bË va �p do 

vn chuyên, bôc xêp_ 

20 Móc câây áo quân | Cái 200.000 20% 
:. 
inox 

21 Giá dung nuóc inox Cái 120.000 20% 

22 Giá dung sách bááo Cái 160.000 20%
inox 

23 Ke dyng chén inox Cái 200.000 20% 

24 Dèn ngü hinh dËa câu Cái 

Hù gao b�ng sé 
26 

50.000 
70.000 

10% 
20% 

5.000 Dã cü 
14.000 �ä ck 25 Cái 

Bo bàn tròn l�p ghép 
go +4 ghe 

Bo 40% 880.000 Dô dùng ck së dång trong 
thoi gian dài, bË va dp do 

van chuyên, bôc xêp 
40.000 �ô dùng ci sit dång trong 

thoi gian dài, bË va �âp do 

vn chuyên, bôc xêp_ 
120.000 Dô dùng cq së dyng trong 

thoi gian dài, bË va dp do 

van chuyen, bôc xêp 
156.000 Dô dùng ci së dång trong 

thoi gian dài, bË va �p do 

van chuyên, bôc xêp 
55.000| Turong ci sï dång trong 

thoi gian dài, bË va dp do 

vân chuyên, bôc xêp 
600.000 �ô dùng cü stt dung trong 

thoi gian dài, bË va �âp do 

vn chuyên, bôc x¿p 
680.000 �ô dùng ck së dång trong 

thoi gian dài, bË va �p do 
van chuyên, bôc xêp 

2.200.000 

27 Giá gô hinh tròn Cái 100.000 40% 

28 Ghê go dumg tap chí Cái 300.000 40% 

29 Don b�ng gô 130.000 40% Cái 

550.000 10% Tugng nï thân th¡ch 

cao tr�ng 
30 Cái 

30% Két s�t hiÇu Welco 
(dã niêm phong) 

31 Cái 2.000.000 

1.700.000 40% 32 Tu go 2 cánh cça| 
kính trên, 2 cánh cra 

go duói, KT: 1,0m x 

Cái 



2,Om 
33 Tu trang diêm go +Bo 1.400.000 

ghê xoay composite 
tr�ng 

34 Tu phòng khách gô 

30% 420.000 | Dô dùng cã së dung trong 
thoi gian dài, b/ va �âp do 

van chuyên, bôc xêp 

Cái 8.000.000 40% 3.200.000 Do dùng cq st dång trong 
thoi gian dài, bË va dâp do 

van chuyên, bôc xêp 
2.600.000 Do dùng cü së dång trong 

thoi gian dài, b/ va �âp do 

vn chuyên, bôc xêp 

Bo bàn ghê salon Bo 
gôm 1 bàn chï nhâ, 
1 bàn vuông, 1 ghê 
dài, 2 ghe don 

36 Tü lanh LG 100 lit 

35 6.500.000 40% 

Cái 1 2.500.00030% 750.000 Thiêt bj ngung sù dång 
mot thoi gian, bË va dâp 
do vn chuyên, bôc xêp, 
dang bào quàn ß kho thô 

so không �àm bào diêu 

kiên bào quàn 
Máy giat 
7,0kg 

Cái 405.000 Thiêt bË ngung sù dång 
mÙt thÝi gian, bË va dp 
do vân chuyên, bôc xêp, 
dang bão quàn ß kho thô 
so không �äm bào �iêu 

37 Deawoo 1.350.000 30% 

kiÇn b£o quán 
900.000 Dô dung cû sù dung trong 

thoi gian dài, bË va �âp do 
vn chuyên, bôc xêp, dä 
tháo roi các bÙ phân cça 

38 Giuong gô 1,6m Cái 4.500.000 20% 

giuòng 
200.000 |Do dùng cü së dung trong 

thoi gian dài, bË va �p do 

vn chuyên, bôc xêp, �ä 
tháo roi các bÙ phn cça 

39 Giuong s�t 1,6m Cái 1.000.000 20% 

giudng 
600.000 | �ô dùng cü së dång trong 

thoi gian dài, bj va �âp do 

van chuyên, bôc xêp 
2. Giá khoi diêm tài sán �âu giá: 15.343.033 (Mudi l�m triÇu ba tr�m 

bon muoi ba nghin ba mroi ba dông). Thoi gian, �Ëa diêm bán hð so tham gia �äu 

giá: Trong gio hành chính të ngày niêm yêt �âu giá tài sân �ên 17 giÝ 00 ngày 08 

40 3.000.000 10% Dêm lò xo Techwood 
160x200x24cm 

Cái 

tháng 7 n�m 2022 t¡i Trung tâm Dijch vy �âu giá tài sån tinh Thùa Thiên Huê. 
3. Thoi gian, dËa diêm tô chúc euoe dâu giá: 14 gio 00 ngày 11 tháng 7 n�m 

2022 tai HÙi truong Trung tâm Dich vy �âu giá tài sàn tinh Thiùa Thiên HuÃ. 
Khách hàng có nhu câu tham gia dâu giá tài s£n trên liên hÇ tråc tiêp t¡i Trung 

tâm DËch vå �âu giá tài s�n tinh Thëa Thiên Hue, dja chi: sô 17 Nguyên V�n Linh, 

phuong An Hoa, thành phÑ Hu¿, tinh Thira Thiên Huê, sô �iÇn thoai: 0234.3501 567, 
website: daugiatthue.com ho�c Chi cuc Thi hành án dân su thành phô Huê,/. 
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