
Mau s6: D27 -THADs 
(Ban hành theo TT s6: 01/2016/TT-BTP 

ngày 01/02/2016 cua BÙ Tir pháp) 

CUC THI HAN HÀNH ÁN DÂN SU CONG HOÅ X HOI CHn NGH*A VI�T NAM 
THANH PHO HO CHÍ MINH 

CHI CrC THI HÅNH ÁN DÂN Sr 
THANH PHÓ THn �ÜC 

Doe lap - Ty do - Hanh phúc 

So: 3240 /TB-THADs Thi Dtc, ngày O tháng F n�m 2021 

THONG BÁO 
Vê viec không có ngròi tham gia dâu giá, trä giá 

hoac bán �áu giá không thành 

Kinh giri: -Ong Nguyén Thanh Duy, bà Hoàng ThË Tuyêt Lan 
- Ngân hàng TMCP Tiên Phong 

Can cu khoán 1 �iêu 104 Luât thi hành án dân su (�uroc sta dôi, bô sung 
n�m 2014); 

C�n cu Quyét dinh só 770/2019/0�ST-DS ngày 08 tháng 11 n�m 2020 
cua Toa án nhân dân quân Thü Diúc ci nay là thành phô Thi Dúc, thành phô Ho 
Chi Minh,; 

C�n cú Quyêt dinh thi hành án sô 1729/QD-CCTHADS ngày 12 tháng 3 
nám 2020 cua Chi cuc truóng Chi cyc thi hành án dân sy quân Thu Dirce cü nay 
là thành phó Thii �ic, thành phô Hô Chi Minh; 

C�n cir Quyét dinh thi hành án só 2381/QÐ-CCTHADS ngày 05 tháng 6 
n�m 2020 cua Chi cuc trudng Chi cuc thi hành án dán su quan 1hú Dic cç nay 

là thành phô Thç Dirc, thành phô Ho Chi Minh; 
C�n cu Quyét dinh cuong ché thi hành án só 14/QÐ-CCTHADS ngày 03 

tháng 12 n�m 2020 cça Chi cuc Thi hành án dân su quan Thii Dúc cù nay là 

thành phó Thiù �úc, thành phô Hó Chi Minh. 
C�n cu Hop dông dËch vu bán �áu giá tài sán thi hành án só: 26/21/�GTS- 

THADS ngày 22/3/2021 dugc ký gita Chi cuc Thi hành án dân su thành phó Thi 
Dirc, thành phô Hó Chi Minh và Công ty �âu giá Høp danh Nam Giang. 

C�n cu Hop dong sia doi Hop dông dich vu bán dau giá tài sán thi hành 
án ngày 19/5/2021 dugc ký giüa Chi cyc Thi hành án dân sr thành phó Thi Dirc, 
thành pho Hô Chi Minh và Công ty Dau giá Hop danh Nam Giang. 

Can ci Quyêt dinh vê viÇe giám giá tài sán sô 147/QÐ-CCTHADS ngày 18 
tháng 5 n�m 2021 cua Chi cuc truong Chi cuc thi hanh án dân su thành phó Thii 
Dic, thanh phó Hó Chi Minh. 

Can cú các Thông báo sô: 508/2021/TBDG-NG ngày 29/6/2021 và so 
678/2021/TBDG-NG ngày 30/6/202 1 vé viçc thong báo kêt quá thrc hiÇn Ké 
hogch to chúe dáu giá cua Công ty Dau giá Hop danh Nam Giang. 

Chap hành viên Chi cåc Thi hành án dân sy thành phô Thù �uc, thành 
phô Hô Chí Minh thông báo cho: 



- Nguoi duoc thi hành án: Ngân hàng TMCP Tiên Phong 

Dja chi liên l¡c: 214 Phan ��ng Luru, phuòng 3, qun Phú Nhuân, thânh 

pho Hô Chí Minh. 

Dja chi trs so: Sô 57 Phô Lý Thuong KiÇt, phuong Trân Hung �¡o, Thành 

phô Hà NÙi. 

Nguoi ph£i thi hành án: Ong Nguyên Thanh Duy, bà Hoàng ThË Tuyêt 
Lan. 

Dja chi: sô 12 duong sô 4, khu phÑ 2, phuong Linh �ông, quân Thç �úc 

(nay là thành phÑ Thç �tc), thành phó Hò Chi Minh. 
Noi dung: Ngày 19/5/2021 Công ty �âu giá Hop danh Nam Giang �ã ban 

hành Thông báo bán d¥u giá tài sån sô 508/2021/TB�G-NG, d�ng thông baão dau 
giá tài sán công khai trên phuong tiÇn thông tin �¡i chúng Báo Pháp luât ViÇt 

Nam ngày 27/5/2021 và ngày 01/6/2021. �ông thÝi thåc hiÇn viÇc niêm yët, 
thông báo bán �¥u giá tài s£n theo dúng quy �Ënh t¡i Lut �âu giá tài sàn n�m 

2016. 
Den hét ngày 30/6/2021 không có nguòi tham gia dâu giá, trà giá �ôi vói: 

nha dat só 12 duòng sô 4, khu phô 2, phuòng Linh �ông, qun Thç �urc (nay là 

thành ph Thç �úc), thành phÑ HÓ Chi Minh theo Giây chéng nhn Quyên su 
dung dât só vào sô câp gi�y chéng nhn Quyên st dung �ât sô HO2081 do Uy 
ban nhân dân qun Thç �úc câp ngày 06/05/2005, câp nht thay dôi chù sß hïu 
ngày 13/01/2008. 

Trong thòi h¡n 10 ngày kê të ngày nhân �ugc Thông báo này các bên có 
quyên thöa thun vê múc giäm giá tài sån (dôi vÛi viÇc tài sän dua ra bán �âu giá 
lân dâu) ho·c nhn tài sån �ê trë vào sô tiên dugc thi hành án (�ôi vói lân giäm 
giá thu hai tro �i). Nêu các bên không thôa thun hoãc thöa thun không duoc vê 
múc giam giá ho·c không �ông ý nhn tài sän dê trë vào sô tiên drgc thi hành án 

thi Châp hành viên së quyêt �Ënh giàm giá tài sån �ê tiêp tåc bán �âu giá. Mõi lân 
giam giá không quá 10% giá khöi diêm cça lân bán �âu giá liên kê truóc �ó. 

Vy,thông báo �ë ông Nguyën Thanh Duy, bà Hoàng ThË Tuy�t Lan, Ngån 
hàng TMCP Tiên Phong biêt./. 

CHAP HANH VIÊN 
Noi nhan: 

- �uong su; 

-ViÇn KSND Tp.Thú �úc; 
- Trang Thông tin diÇn të Cue THADS TP.HCM; 

- Niêm yêt t¡i Chi cuc THADSTP.Thù �úc; 

- Luru: VT, HSTHA. 

lecn 

Nguyén ThË Th£o 


