
cONG TY �ÁU GIÁ 
HOP DANH SÓ 2 STC 

CONG HÒA XÄ HOI CHn NGHÍA VIÆT NAM 
DÙc lap-Ty do -Hanh phúc 

S6: 94/TB-DGTS Thira Thiên Hué, ngày 27 tháng 07 n�m 2022 iCUC ieA N SP.iei 
oRNa yAN S6: AsI.. 

THÔNG BÁO �ÁU GIÁ TÅI SÄN 

Cong ty Dåu giá Hop danh Só 2 STC phói hop vÛi Chi cuc Thi hành án dân så thành 
phô Huê tô chéc �âu giá tài sån �£m bào thi hành án nhu sau: 

. Giói thiÇu tài sän �âu giá, giá khoi �iêm, tiên �·t truróc và buróc giá và tiên mua 

hô so: 

1. Tài sän �âu giá: Quyên sÝ hïu nhà o và quyên së dung dât o tai: 43 duong Xuân 
68, phuong �ông Ba (phuong Thun Thành cû), thành phô Huê, tinh Thua Thiên Huê 
thuÙc thua �ât 161 (T1258), tÝ b£n �ò só 11 (01) diÇn tiích �át 603,0 m2 theo Giáy chéng 
nhn quyên so hïu nhà ß và quyên sù dung �ât ó s6 3301060170, do UBND tinh Thëa 
Thiên Huê câp ngày 30/5/1997 nÙi dung thay �ôi tên chú mÛi vào ecác ngày 04/7/2000, 
23/7/2010, 27/11/2017. Cu thê: 

a. Thùa dât 
- Thùa dât sô: 161 (T.1258); 
- Dja chi: Sô 43 duong Xuân 68, phuong �ông Ba (phuong Thuân Thành ck), thành 

phô Hue, tinh Thëa Thiên Hu¿. 
DiÇn tich thëa �ât theo Giây chéng nhân quyên sÝ hïu và quyên sù dång dât _coNG 

3301060170, do UBND tinh Thùa Thiên Huê câp ngày 30/5/1997: 603,0 m2. 
- Hinh thtc së dung: riêng: 603,0 m2; 
- Chuc n�ng khu �ât: �ât ß t¡i �ô thË. 
- Thoi h¡n së dung: Lâu dài. 

*Ghi chú: C�n cé theo Bån vë hiÇn tr¡ng nhà, dât ty lÇ 1/500 sô 1707 ngày 
31/8/2021 cça Chi nhánh Vän phòng ��ng ký �ât �ai thành phô Hue, diÇn tích théa �ât: 
577,2 m2. Hinh théc sú dång: Riêng 577,2 m2, chung: Không. DiÇn tích trong chi giói quy 
hoach: 2,9 m2. DiÇn tích ngoài chi giói quy ho¡ch: 574.3 m2. 

b. Nhà cra, kiên trúc: 
Dien tích theo Giây chéng nhn quyên sß hïu và quyên së dung �ât sô 3301060170, 

do UBND tinh Thùa Thiên Huê câp ngày 30/5/1997: Tông diÇn tích së dung: 129,4 m2, 
diÇn tích xây dung: 139,6 m2. Kêt ecâu nhà: tuong xây chju lrc, sô tâng: 1 táng. 

Ghi chú: C�n cé Bán vë hiÇn tr�ang nhà, �ât tý lÇ 1/500 sô 1707 ngày 31/8/202 1 cça 
Chi nhánh Vän phông ��ng ký dât dai thành phô Hue. Hiên trang nhà ö: 

- Nhà o 2 tàng ó phía truóc. DiÇn tích xây dång: 189,2 m2, diÇn tích sàn: 378,4 m2. 
Nhà tuong xây, khung BTCT. 

Nhà o 2 tàng ß giïa. DiÇn tich xây dung: 128,3 m2, diÇn tich sn: 256,6 m2. Tuong 

xây, khung BTCT. 
Nhà 2 tàng phía sau. DiÇn tich xây dng: 182,5 m2, diÇn tich sàn: 365 m2. Tuong 

xây, khung BTCT. 
(Dac diêm chi tiêt kèm theo chúng thu thâm �Ënh giá sÑ 1808/CTTÐG-CNHUE 

ngày 20/9/2021). 
2. Noi có tài sn du giá: Só 43 duòng Xuân 68, phurònmg Dông Ba (phuong Thun 

Thành cu), thành phÑ Hué, tinh Thùra Thiên Hue. 
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3. Co quan có tài sän �áu giá: Chi cuc Thi hành án dân su thành phô Huê; �ja chi: 
10 auong Xuân Thçy, phuong Vý Da, thành phÑ Hué, tinh Thùa Thiên Huêe. 

4. Giá khöi �iêm tài sån �âu giá: 12.833.761.907 �ông (M1uoi hai tý tám tr�m ba 

muoi ba trieu bày tr�m sáu muoi mót ngán chin tr�m lë báy dóng). * Giá khoi di¿m dã bao gÓm thuê thu nhp do chuyên nhugng quyên sút dång �ât, 

chua bao gôm thuê giá tri gia t�ng dôi vói nhà cëa, vt kiên trúc, chua bao gôm lÇ phí 
truoc ba chuyên quyÁn sù dung dát và chuyén quyên sß hïu tài sán . 

* Ngoài ra các phi, chi phí khác nhu phi công chéng... (néu có) liên quan dên täi sån 

do nguroi trúng �âu giá có trách nhiÇm chi trá. 
5. Tiên dat truoc: 2.500.000.000 dông (Hai tý n�m tr�m triÇu dóng). 
6. Buróe giá: 200.000.000 dông (Hai tr�m triÇu dóng). 
7. TiÁn mua hô so tham gia �âu giá: 500.000 dông (N�m tr�m ngàn dóng). Tiên 

mua ho so không hoàn trà lai, trir truòng hop cuÙc dâu giá không �uge tô chúc thi ngròi 
tham gia dáu giá tài sån �uãe hoàn l¡i tiÁn hò so dã nÙp trong thoi h¡n 02 ngày làm viÇc, 
kê tiù ngày dr ki¿n tó chéc cuÙc �âu giá. 

IIL Ngudi dugc tham gia �¥u giá: To chérc, cá nhân không thuÙe truong hop tai 
kho£n 4 �iêu 38 cua Lut �âu giá 2016. 

Truoc khi mó cuÙc bán �áu giá 01 ngày lam viÇc, ngudi phái thi hành án có quyén 
nhâan lai tài sán néu nop dù tiÁn thi hành án và thanh toán các chi phí thc tê, hop lý dä 
phát sinh tit viÇc cirông ché thi hành án, tó chiúc bán �au giá. Ngvoi phåi thi hành án có 
trách nhiÇm hoàn trå phi tÑn thåc té, hop lý cho nguoi d�ng ký mua tài sán. Mirc phí tôn 
do các ben thoå thuán; néu không thoá thuan droe thi yêu cáu Toà án giäi quy�t. 

III. DiÁu kiÇn droc ��ng ký tham gia �âu giá: Các �ôi turgng quy dËnh t¡i Myc II 
nêu trên durgc ��ng ký tham gia �âu giá khi có dú các diêu kiÇn sau: 

- Có don dè nghË drgc tham gia �âu giá theo mâu do �on v/ thuc hiÇn cuÙc dâu giá 

phát hành. 
Phai thuc hiÇn �ày �ç các thù tåc hô so �äng ký tham gia �âu giá (chi tiêt dugc ghi 

trong m�u �on dugc phát hành) và nÙp các khoàn tiên d�·t truóc, phí tham gia dâu giá theo 

quy dinh. 
Iv. Thöi gian, �Ëa �ieêm xem tài sân, tham khâo hô so, cách thée ��ng ký tham 

gia �áu giá, mua hô so, nop hô so tham gia �âu giá và nÙp tiên �·t truróe: 
1. Thoi gian, �ja diém xem tài sån: Të ngày 27/07/2022 cho �¿n 17h00 ngày 

06/09/2022 t¡i t¡i Só 43 drong Xuân 68, phuong Dông Ba (phuròng Thun Thành ci), 
thành phÑ Hué, tinh Thira Thiên Hue. Khách hàng có nhu câu xem täi sån liên hÇ, d�ng ký 
trong giÝ hành chính t¡i Công ty �âu giá Hop danh Sô 2 STC �ë tó chérc, huóng dân xem. 

*Khách hàng có quyên xem ho�c không xem tài sån dâu giá. Nguoi ��ng ký tham 
gia dáu giá không xem tài sán thi xem nhur châp nhn vê thông tin liên quan �ên tài sån 
du giá và không cóquyên khiêu n¡i vê viÇc này. 

Moi thác mác hay có su sai lÇch vÁ thông tin tài sån phåi thông báo bàng v�n bàn 
cho Công ty Dâu giá Hop danh Sô 2 STC giäi quyêt truóc 02 (hai) ngày mÝ cuÙe �âu giá. 
Néu nhu không có khiêu n¡i gi thi nguoi ��ng ký tham gia �âu giá châp nhân nhïng thông 
tin liên quan d¿n tài sán �âu giá. Moi khiêu n¡i vé thông tin liên quan dên tài sán trong 
cuÙc dáu giá ho·c sau khi cuÙc �âu giá két thúc se không �uoc giài quyêt. 

2. Thoi gian, dja �iêm tham khão hô so, bán hô so, nÙp hô so tham gia �âu 
giá: Trong giò hành chính, kè tu ngày 27/07/2022 cho �ên 17h00 ngày 06/09/2022 t�i 
Công ty Dáu giá Hop danh Só 2 STC, �ja chi: Tàng 5, 25 Nguy�n Vän Cu, phrÝng V+nh 
Ninh, thành phÑ Hué. (Hô so không tring dau giá không hoàn trå lai). 
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3. Cách théc �äng ký tham gia �âu giá: Tô chéc, cá nhân ��ng ký tham gia �âu nong qua viÇc nÙp hò so tham gia dâu giá hop lÇ t¡i trå sß Công ty �âu giá Hop danh 2SIC, dËa chi: Tâng 5, 25 Nguyen Vãn Cë, phuong V+nh Ninh, thành phô HuÃ. 4. Thoi gian, �Ëa �iém nÙp tiÁn �·t truóc: Të 08h00 ngày 06/09/2022 dên 17h00 ngay 08/09/2022. Khách hàng nÙp tiên d·t truóc b�ng cách chuyên khoån ho·c nÙp tiên mat vào tài khoàn cça Công ty �âu giá Hop danh S6 2 STC nhu sau: 
So tài khoàn: 4009.238.99.8899 tai Ngân hàng NN&PTNT ViÇt Nam, Chi nhánh Nam Song Huong. 
Tien d·t truóc phài xác �Ënh có trong tài khoán cça Công ty Dâu giá Hop danh Sô 2 

STC mß t¡i các Ngân hàng và giây nÙp tiên nÙp l¡i Công ty h¡n cuôi dên 17 gio 00 ngày 08/09/2022. 
V. Thoi gian, �Ëa �iÃm tô chéc �âu giá 
Thoi gian to chúe �âu giá: Vào lúc 08 gio 30 ngày 09 tháng 09 n�m 2022. 

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

Tâng 5, 25 Nguyên V�n Cù, phuong V+nh Ninh, thành phô Huê. 
VI. Hinh thée �âu giá, phuong théc �áu giá và sô vòng trå giá: �âu giá b�ng bÙ 

phieu truc tiêp t¡i cuÙc dâu giá, �âu giátheo Phuong théc trå giá lên và không h¡n chê sô 
vong trå giá. 

VI. Dja chi liên hÇ: Chi cue Thi hành án dân sr thành phÑ Hu¿; �ja chi: Só 16 

Xuan Thuy phuòng Vý Da, thành phó Hu�. Công ty �áu giá Hop danh SÑ 2 STC; �ja 
chi: Tang 5, 25 Nguyên V�n Cë, phuong V+nh Ninh, thành phó Hu¿, tinh Thùa Thiên 
Huê; �iÇn tho¡i: 0234.6286.999, Website:daugiaso2stc.com.vn. 

Noi nhn: 
- Cong TTÐT CNÐGTS; 
- UBND phuong �ông Ba; 

- Chi cuc 1THA dán sy ip Hué; 

- ViÇn kiêm sát nhân dân Tp Hué; 

- Chi nhánh V�n phòng ��ng ký dát dai tp Hué; 
- Ngán hàng TMCP Sài Gon Cong Thuong; 
- Ong Truong �inh Tiên; 

- Ong Phan V�n Hái; 

- Ong Nguyën Hiu Thào; 
- Ong Tran Ngpe Tuan; 

- Niêm yét cong khai noi có tài sán B�G; 

- Niêm yét công khai tai Cty �G; 

- Nguoi tham gia dâu gid; 
- Luu VT; HS 
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