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So: 2907 /TB-CCTHADS Thành phó Thù Ditc, ngày 03 tháng 06 n�m 2021. 

THÔNG BÁO 
VeviÇc bán �âu giá tài s�n 

C�n er Ban án só 103/2016/KDTM-ST ngày 20 tháng 9 n�m 2016 cua Tòa án 
nhân dân qun Gò Vâp, thành phô Hô Chí Minh; 

C�n cu Quyêt dËnh thi hành án sô 1079/QÐ-CCTHADS ngày 29 tháng 3 n�m 
2018 cua Chi cuc Thi hành án dân så Qun 9; 

Can cu quyêt quyêt kê biên, xë lý tài sån sô 29/QÐ-CCTHADS ngày 07/9/2020
cua Chi cuc Thi hành án dân sur Quan 9 (nay là thành phô Thç �éc) 

C�n cr kêt quà thâm dinh giá ngày 12 tháng 5 n�m 2021 cça Công ty TNHH 
Thâm dËnh giá Sài Gòn. 

C�n cit thông báo bán �âu giá tài sån sô 595/21/TBDG-NG ngày 02/6/2021 cça 
Công ty dau giá hãp danh Nam Giang. 

Chi cyc Thi hành án dân su thành phô Thù �úc thông báo cho: 
Nguoi dugc thi hành án: Ngân hàng �âu tië và phát triên ViÇt Nam- chi nhánh Bác 

Sài Gòn, dia chi: 290 Nam Ký Khöi Nghïa, phuòong 8, Quan 3, thành phô Hô Chi Minh. 
Nguoi phài thi hành án: Công ty TNHH An Thào, dja chi: 332/55C (sô mÛi 1 16/5) 

Duong Quang Hàm, phrong 5, Qun Go Vâp, TP.Hô Chi Minh. 
Chi cuc Thi hành án dân su thành phô Thç �úc thông báo công khai vê viÇc to 

chúc bán dâu giátài sán sau: 
1. Tên tài san bán dâu giá: 

ST Loai máy móc So Xuât xé Tinh tranng 
T luong 

(bÙ) 
1Máy bÍc 50 và phå kiÇn| 

kèm theo 
dã cu, hu hông không 
còn ho¡t �Ùng dugc. 

2 Taiwan 

Máy bÍc d 70 và phs kiÇn 

kèm theo 
3 Máy bÇn d 650 và phå 

kiÇn kèm theo 
4 Máy kéo t+nh và phs kiÇm 

kèm theo 
Máy kéo trung và phå kiÇn 

kèm theo. 

Taiwan dã cù, hu hóng không 
con hoat dÙng droc. 
dã cù, hu hòng không 

con ho¡t dÙng durgcC. 
Taiwan dã ck, hu hòng không 

con hoat dÙng duge. 
dã cù, hu hong không 

con hoat dÙng duge 
dã cù, hu hong không 
con hoat dÙng durge. 
da ck, hu hong không 
con hogt dong duye. 

3 Taiwan 

22 

Taiwan 

6 Máy bÇn soi dông, model: 
54B và phy kiÇn kèm theo 
Máy tap hop soi, model: 

24B và phå kiÇn kèm theo 

Taiwan 

Taiwan 



8 Máy bÇn soi dông, model: 

7B và phu kiÇn kèm theo 
Máy bÍc cáp cao su, model 

65 mm 

dã ck, hu hòng không 

còn hoat dÙng dugc. 
dã ck, hu hông không 
con hoat dÙng duoc. 
dã ck, hr hóng khõng 

con hoat dÙng �urgc. L 
Taiwan | dã ck, hu hong không 

còn hoat dÙng dugc. 
Taiwan dã ck, hu hông không 

còn hoat dÙng �urgc. 
Taiwan dã ck, hu höng không 

Taiwan 

9 2 Taiwan 

10 Taiwan Máy boc cap cao su, model 

90 mm 
11 Máy bÍc b 70 mm 

12 Máy kéo trung khôngu 2 

Máy kéo trung có ú ty 

dong. 
Tong cong 

13 2 

con hoat dÙng dugc. 
40 

2. D·c diêm tài sán: 
Tât cà các thiêt bË máy móc trên �� bË tháo ròi, bj hu höng n�ng, hoen gi, khöng 

con giá tr/ sï dång, máy móc chi còn vo bên ngoài, không có thiêt bË bên trong. 
Toàn bÙ thiêt bË, máy móc có khôi lugng là 43.000kg 

3. Giá khói diêm cça tài san : 406.350.000dông (Bôn tr�m lè sáu triÇu, ba tr�m 
n�m muoi ngàn �ông). 

Luru y: giá trên chua bao gôm thuê VAT. 
Nguoi mua trúng dâu giá có nghïa vu nÙp thuê VAT nêu có, phí công chúng và 

các lo¡i thuê, phí khác phát sinh (nêu có) theo quy dËnh. 
4. Thoi gian, dËa diêm liên hÇ xem tài sån: trong giò hành chính të ngày 

18/6/2021 dên ngày 17h00 ngày 21/6/2021; �ja diêm: 404 Xa lÙ Hà NÙi, khu phô 3, P 
Phuóc Long A, thành phô Thç Duc, Tp Hô Chí Minh. 

5. Thoi han, dja diêm ��ng ký, mua hô so tham gia dâu giá, tiêp nhn hô so 
tham gia �âu giá: trong giò hành chính të ngày 03/6/2021 dên 17h00 ngày 21/6/2021
tai Công ty dâu giá hop danh Nam Giang, dia chi: 21 Phan Kê Binh, phuròng �a Kao, Quân 1, 
thành phô Hô Chi Minh, DiÇn tho¡i: 028.39100057.

Tai Chi cuc thi hành án dân su thành phô Tho �irc, dia chi: 2/267 xa lÙ Hà NÙi, phuröng 
HiÇp Phú, thành phô Thù �uc, thành phô Hô Chí Minh; �iÇn tho¡i: 0283.8973.197. 

6. Tiên d·t truóc tham gia �âu giá: 20% so vói giá khoi �iêm. 
.7. Doi turgng d�ng ký tham gia däu giá: To chrc, cá nhân có dù diêu kiÇn nhn 

chuyên nhugng tài sån bán �âu giá theo quy dËnh cça pháp lut. 
8. Thoi gian và dja diêm to chéc bán �âu giá: lúc 09 giò 30 phút ngày 24/6/2021

tai dia chi: Sô 23-25 duong D3, phuòng Linh Tây, thành phó Thç �irc, thành phÑ Hò Chi 
Minh, 

9. Thoi han thanh toán tiên mua tài sän: Trong thòi h¡n không quá 30 ngày, kê 
tir ngày dâu giá thành và không duge gia h¡n thêm, nguoi mua droc tài sån bán �¥u 
giá phài nÙp dútiên mua tài sân cho nguoi có tài sàn �âu giá. 

10. Thoi han giao tài sån: Trong thoi h¡n khöng quá 30 ngày, truong hop kho 
khán, phúc tep thi không quá 60 ngày, kê tir ngày ngudi mua duge tài sån nÙp dú tièn. 
tru truong hop có su kiÇn bât kh� kháng. 

Cän cúr khoàn 5 Diêu 101 Lut Thi hành án dân su: Trróc khi mo cuÙe bán dâu 
giá 01 ngày làm viÇc, nguoi phài thi hånlh án có quyéên nhn l¡i tài s�n néu nÙp dú tièn 
thi hành án và thanh toán các chi phi thrc té, hãp lý dã phát sinh tir viÇc cuông ch¿ thi 
hành án, tó chrc dâu giá. 



Nguoi phäi thi hành án có trách nhiÇm hoàn trà phí tôn thårc té, hop lý cho nguoi 
däng ký mua tài sân. Múc phi tôn do các bên thoa thun; nêu không thóa thun duoc 
thi yêu câu Tòa án giài quyêt. 

Lru y: Thông báo này thay cho Giây mÝi tham gia �âu giá). 

CHARHÀNH VIËN 
Noi nhan: 
Công TT diÇn të quóc gia ve �¥u giá 

tài sån (dê ��ng täi); 
-Trang Thông tin diÇn të cua 
Cye THADS TP. HCM (de d�ng täi); 

e aThË Phugng - �uong su, 

- VKSND TP. Thç �úc; 
Niêm yêt trå só Chi cyc THADS thành phÑ Thç Déc: 
- Luu: VT; HSTHA (CHV). 


