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THÔNG BÃO
Vê viêc lura chon tó chic thâm dinh giá tài sán thi hành án dân sy

Can cú Luât Thi hành án dân su nam 2008 (dugc sua dôi bô sung näm 2014);

Can cu Quyêt dinh 1079/TCTHADS ngay 25/12/2020 ca Tông cuc Thi hänh án

dân 
Can cú Quyêt dinh vè viêc ban 

dich vu thâm dinh giá, dáu giá tai 

trinh lua chon, ky và thuc hiên 
Thi hành án dân sur só 3113/

ngay 09/9/2020 cua Cuc truöng Cuc Thi hành án dân su Thanh phó Hò 

Can cu Ban án, Quyêt dinh só 337/2017/HSPT ngay 05/7/2017cua Tòa án 
câp cao tai Thành phó Hò 

Can cu Quyêt dinh thi hành án só 1105/QD-CTHADS ngay 15/01/2018 

688/QD-CTHADS ngay 17/112/2018 ca 
phô Hò Chi Minh;

Cuc Thi hänh án dân su Thành

Can cu Quyét dinh curöng ché thi hành án sô 17/QD-CTHADS ngày 29/10/2020
ca Cuc Thi hành án dân sur Thänh phó Hò 

Xét cac Ching thu tham dinh giá da hêt giá tri do qua thèi han 6 tháng 6 và dong so

hiu chung là Öng Huynh Dirc khöng dong y xir ly tai san theo sô 386/CTHA ngay
19/10/2021 ca Cuc Thi hành án dân Su Thành phó Hò 

Cuc Thi hành án dân su Thành phó Hô Chi Minh thông bao công khai 

chon to chúc tham dinh giá cac tài san thi hành án nhu sau:
lu

1. Nhà Ö tai só 16 (trêt) duong Hoc Lac, Phuong 14, Quân 5,

Minh, 

Thành phó Hò Chi

Nhà ö phân trêt cúa cán h@ câp 3; só täng + lung/5 + lung; Diên tich 

80,47 m2; diên tich sàn 88,75 m2.
Dát: thua só 60, tò ban dô só 26; Diên tích 80,5; hinh th c su dung 

m2 ca toàn bô can hô.
Theo Giáy chung nhân quyen su dung dát, quyên so hiru nhà o và tài san 

lien voi dát só BC 175026, só vão sô cáp GCN: CH 03109 do Uy ban nhân dân 

Thanh phó Hò Chi Minh ngay 
2. Nhà o tai só 16 (L2) durong Hoc Lac, Phurong 14, Quân 5, Thanh phó Hò Chi

Minh, cu thê:
Ö Nhà o tai L2 cua can hô cap 3; só täng 1 + ling/5+ lung; Diên tich su 

m2.
Dât: thira só 60, tò ban dô só 26; Sur dung chung 142,79 m2 cùa toàn bô cán hô.

Theo Giay chúng nhân quyen sò hütu nhà o và quyên su dung dát o; Hô so 

0352/2004 do Üy ban nhân 5. Thành phó Hò Chi Minh ngay 
nhât thay dôi vê chü so hûu, su dung ngäy 

3. Nhà o tai só õ 16 (lâu 2) duong Hoc Lac, Phuong 14, Quân 5, Thành phó 

Minh, cu thê:
Nhà ⅚ tâng 3 cua cán hô cáp 3; só + täng 1 + lung/5 + lung; Diên tich sü dung 67,75

m2, diên tích sü dung chung 44,31 m2 (phân bô 8,67 m2).



Dât: thia só 60, tò ban dô só 26; Sü dung chung 143,1 m2 (thuc té 

ca toàn bô 
Theo Giáy chung nhân quyên sü dung dát só AC 742730, só vão so câp giay chúng

nhan quyên sü dung dât só H 00716 do Uy ban nhân dân quân 5, Thành phó 

Minh ngay 20/9/2005; câp nhât thay dôi vè chu so htu, su dung ngay 11/4/2012.
4. Nhà õ tai sô 16 (L3) dudng Hoc Lac, Phuong 14, Quân 5, Thành phó Hò Chí

Minh, 
Nhà Ö phân L3 cùa can hô 

82,66 m2.

só täng + lung/5 + lung; Diên tich 

Dât: thia só 60, tò ban do só 26; St dung chung 142,79 m2 ca toàn bô 
Theo Giây chung nhân quyen sò htu nhà õ và quyen st dung dát Ö; Hò so 

2632/2004 do y ban nhân dân quân 5, Thành phô Hò Chi Minh ngay 

nhât thay dôi vê chü so hiu, su dung ngay 
2. Các yêu cãu dói voi các tô chúc thâm dinh giá:
2.1. Là to chic thâm dinh giá duroc Bô Tài chinh cap giáy chúng nhân du 

kinh doanh dich vu thâm 
2.2. Thèi gian thänh lâp cua tô chuc tham dinh giá, kinh nghiêm tham dinh 

tài sán tuong tu vól tai san kê biên trong thoi han 06 tháng gân nhât; C6 it nhât it 

dinh viên vê giá du näng luc thâm dinh giá loai tài san cân thâm dinh
2.3. Múc giá dich vu thâm dinh giá rõ rang, công khai duroc nêu rõ khi nôp 

tham gia tham dinh giá (Kèm theo biêu giá dich vu thâm dinh giá cua Doanh nghiêp da

duoc niêm yét công khai the 
2.4. Có ké hoach de tò chúc thâm dinh giá (Thoi gian thus hiên, ban 

thu).
2.5. Có phuong án giäi quyét khiéu nai, tó cão vè giá; giäi trinh và chiu trách nhiêm

vè kêt qua thâm dinh giá va các thong tin can thiét khac; Chiu trách nhiêm 
trong truong hop có loi, thâm dinh giá sai.

3. Thoi han nôp hô so: Kê tir ngay thông bão dén hêt nay 28/10/2021.

4. Thành phân hò so: Van ban tham gia ky Hop dong dich vu thâm dinh giá tài san;

hô so näng lurc cua Tô chic thâm dinh giá; biêu phi thâm dinh; các tai liêu 
so luong thâm dinh giá viên, hò so da tham dinh tài san cùng loai vói tai san 
Bang tu châm diêm theo tiêu chí theo Quyêt dinh só 1079/TCTHADS ngày 
cua Tông cuc Thi hành án dân su; (dinh kèm phu luc 1 tai Quyêt dinh 
ngay 25/12/2020 cua Tông cuc Thi hành án dân su).

5. Hinh thuc nôp ho so: Nop truc tiép tai bô phân tiép nhân ho so cua Cuc Thi hành

án dân su Thành phô Hô 
Cuc Thi hành án dân su Thành phó Hô Chi Minh thông báo dê cac Tô 

dinh giá tài san dap ung du yêu câu duroc biét va nôp hô so däng ky theo quy dinh.

Luu ÿ: Cuc Thi hành án dân su Thanh phô Hò Chi Minh së không hon tra lai 
dói vói To chic thâm dinh giá không duoc 
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