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S6:3191/TB-CCTHADS TP Thu Dire, ngày 23 tháng 06 n�m 2021. 

THÔNG BÁO 
vÁ viÇe lra chon tó chére thâm dËnh giá tài sän thi hành án dân sr 

C�n cu Quyêt dËnh sô 845/2020/QÐST-DS ngày 22/9/2020 cça Toa án nhân

dân Qun 3, thành phÑ Hô Chi Minh; 
C�n cu Quyêt dËnh thi hành án sô: 445/QÐ-CCTHADS ngày 01 tháng 3 n�m 

2021 cua Chi cue Thi hành án dân s thành phô Thù Diuc: C�n cu Quyêt �Ënh cuõng chê thi hành án sô 38/QÐ-CCTHADS ngày 06 tháng 
n�m 2021 cça Chi cåc Thi hành án dân su thành phô Thç �uc, TP. Hô Chí Minh. 

Chi cuc Thi hành án dân su thành phô Thù Dúc, �ja chi: 2/267 xa lÙ Hà NÙi, 
phuong HiÇp Phk, Qun 9 thông báo công khai vê viÇc lra chÍn to chéc thâm �Ënh 

giá tài sån thi hành án nhu sau: 

1.Tài sån thâm �Ënh giá: 
Quyên sù dång �ât o và tài sán g�n lien vói �ât t¡i thùa dât sÑ 695, tò b£n �ô6 

44, dien tiích 294m, dja chi phròng Binh Trung Tây, Quan 2 (nay là thành phô 
Thù Déc) TP Hò Chi Minh theo giay chúng nhn quyên së dung �ât, quyên sÝ hru 

nhà o vàtài sån khác gân liên vói dât sô vào sô câp GCN: CS04232 do So tài nguyên 
và môi truòng TP Hò Chi Minh cap ngày 13/02/2017, nÙi dung thay dôi và co so 

pháp lý cho ông Vü V�n Binh ngày 10/4/2019. 

2. Các yêu câu �ôi vÛi các tô chrc thäm dnh gia: 
2.1. Là tochéc thâm dËnh giá dugc BÙ Tài chính câp giây chéng nhn dç �iÁu 

kiÇn kinh doanh dËch vu thâm dËnh giá. 
2.2. Thoi gian thành lp cça tô chúc thâm dËnh giá, kinh nghiÇm thâm �Ënh 

giá các tài sán tuong tu vói tài sân kê biên trong thoi han 06 tháng gân nhât, Cóit 
nhát 02 thàm dËnh viên vè giá �ç n�ng lyc thâm dinh giá lo¡i tài sän cân thâm dËnh. 

2.3. Muc giá dich vu thâm �Ënh giá ro ràng, công khai dugc nêu rõ khi nÙp hô 
so tham gia thâm dËnh giá (Kèm theo bieu giá djch vu thám dinh giá cua Doanh 

nghiep d� dugc niënm yét công khai theo quy dinh). 
2.4. Có ké ho¡ch �Ã tó chéc thâm dËnh giá (7hoi gian thve hiÇn, ban hành 

chúng thi). 
2.5. Có phuong án giäi quyêt khiêu n¡i, tô cáo vê giá; giài trinh và chju trách 

nhim ve kêt quà thâm dinh giá và các thông tin cân thiêt khác; Chju trách nhiÇm 
boi thuong trong truong hop có lõi, thâm dËnh giá sai. 

3.Thoi han nÙp hô so: (Cham nhât là 03 ngày làm viÇe kê tie ngàv dàng thong 
tin trên thóng tin diÇn tit cua Cuc Thi hành án dan se Thành phÑ Hó Chi Minh ve 
viÇc lhua chpn tô chúc thâm djnh giá). 



4. Thành phân hô so: Vän b£n tham gia ký Hop dông dich vå thâm dinh giá tài sån; hô so näng lyc cça Tô chúc thâm �Ënh giá; biêu phi thâm dinh; cac tai liçu 
chúng minh sô lugng thâm dËnh giá viên, hÕ so �ã thâm dËnh tài sån cùng loai vÛi 
tài sån k� bien. 

5. Hinh théc nÙp hô so: NÙp truc tiêp t¡i bÙ phn tiêp nhn hô sa cua Chi cyc 
Thi hành án dân sur Thành phô Thù �éc. 

Luu ý: Chi cyc Thi hành án dân ss thành phÑ Thç �éc së không hoàn trå l¡i 
ho so doi vÛi Tô chéc thâm �Ënh giá không dugc lya chon. 

Chi cuc Thi hành án dân su thành phÑ Thç �úc thông báo �êe các Tô chúc 
thâm dinh giá tài sån �áp éng dç yêu câu duoc biêt và nÙp hô so ��ng ký theo quy 
dinh./. 
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