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THÔNG BÁO 
Ve viÇc không có nguoi tham gia dâu giá, trå giá 

hoãe bán dâu giá khöng thành. 

C�n cu khoàn 1 �iêu 104 Lut thi hành án dân så 2008 (dugc sira doi, bô 

sung n�m 2014); 

Can cr Quyêt dËnh công nhn thôa thun só: 59/2019/QÐST-DS ngày 18 

tháng 11 n�m 2019 cça Tòa án nhân dân thË xâ Bên Cát, tinh Binh Duong, 

C�n cu Quyét dËnh thi hành án theo yêu càu só: 1073/QÐ-CCTHADS ngày 
12 tháng 2 n�m 2020 cça Chi cuc Thi hành án dân su huyÇn Hóc Môn; 

C�n cu Quyét dËnh thi hành án sÑ: 1072/QD-CCTHADS ngày 12 tháng 2 

n�m 2020 cça Chi cuc Thi hành án dân sy huyÇn Hóc Môn; 

C�n cu Quyêt dËnh vÁ viÇc cuông chê kê biên quyên së dång dât sô: 
42/QD-CCTHADS ngày 22 tháng 01 n�m 2021 cça Châp hành viÁn Chi Cuc Thi 

hành án dân sur huyÇn huyÇn Hóc Môn, thành phô Hô Chí Minh; 
C�n cu Quyét dËnh giàm giá tài sån sô: 207/QÐ-CCTHADS ngày 14 tháng 

4 n�m 2022 cua Châp hành viên Chi Cye Thi hành án dân sr huyÇn huyÇn Hóc 

Môn, thành phô Hô Chi Minh; 
Can cu Hop �ông sa �oi Hop �ông dËch vå dâu giá tài sân sô 

102.6/2021/�GTS-THADS ngày 15 tháng 4 n�m 2022 giîra Chi cuc Thi hành án 

dân su huyÇn Hóc Môn và Công ty �âu giá Hop danh Dông Nam; 

Can cu Thông báo không có khách hàng �äng ký tham gia dâau giá so 
751/22/�N-CV ngày 05 tháng 5 n�m 2022 cua Công ty Dâu giá Hop danh Dông 

Nam: Vè viÇc h¿t thÝi h¡n d�ng ký tham gia dâu giá nhung không có khách hàng 
dang ký tham gia �âu giá tài sän là Quyên së dung dât thuÙc théa �ât sÑ 799, tÝ 
b£n �ô só 06, có diÇn tich 1.255,3m* toa l¡c tai xã Bà �iêm, huyÇn Hóc Môn, 

thành phÑ Hò Chí Minh theo Giây chéung nhn quyên së dång �ât, quyên sß hïu 
nhà o và tài sàn khác g�n liên vÛi dât sô: BO 019305, só vào sô cap giây chng 

nhan: CH 00608 do Úy ban nhân dân huyÇn Hóc Môn, thành phô Hó Chi Minh 
cáp ngày 31/5/2013, ông Hoàng Phi Hùng nhn chuyên nhugng và cp nht biên 
dong ngày 26/9/2017 vói giá khöi diÃm là 13.404.553.694 dong (Muoi ba tý, bón 
tr�m lë bôn triÇu, n�m tr�m n�m muoi ba ngàn, sáu tr�m chín muoi bôn dông). 

Chap hành viên Chi cuc Thi hành án dân sr huyÇn Hóc Môn thông báo 
cho: 



Nguoi ph£i thi hành án: Công ty TNHH Nhât Anh, dja chi: Ap 1, x� Nha 
Bich, huyên Chon Thành, tinh Binh Phuóc. 

Nguroi durge thi hành án: Ngân hàng TMCP Ngoai thuong Vi�t Nam - Chi 

nhánh Bac Binh Duong, dËa chi: Lô DI-4-TT, duong NA3, KCN My Phuóe 2, 

phurong My Phuóc, thË x� Bên Cát, tinh Binh Duong 
Nguroi có quyèn loi ngh)a vu liên quan: Öng Hoàng Phi Hùng, dia chi: 70/1 

durong Trân Hung D¡o, phuong Tân Son Nhi, qun Tân Phú, thành phô Hô Chí 

Minh. 

Trong thoi h¡n 10 ngày, kê të ngày nhn dugc thông báo này (ho·c thông 
báo này duge thông báo hop lÇ), các bên có quyên thöa thun vê múe giäm giá täi 

san ho·c nhn tài sån dè trië vào sô tiên duoc thi hành án (�ôi vøi lân giám giá 

thr hai tró di). Hêt thoi h¡n nêu trên, nêu các ben khöng thoa thun ho�c th0a 

thun không duge vê muc giäm giá ho·c không dông ý nh¡n tài sàn de trë våo so 

tiên duoc thi hành án thì Châp hành viên sê quyêt �Ënh méc giäm giá tài sàn dê 

tiêp tye bán �âu giá và bán �âu giá theo trinh tu thç tue rút gon quy dËnh t¡i �iêu 

53 Luat dâu giá tài sån n�m 2016. 
Châp hành viên Chi cuc Thi hành án dân sy huyên Hóc Môn thông báo de 

các bên drong sy dugc biêt và thrc hiÇn./. 

CHAP HÀNH VIÊN 
Noi nhan: 

�uong su 
- Trang Thông tin diÇn të cça 

Cue THADS TP. HCM (�é ��ng tài); 
-ViÇn KSND huyÇn Hóc Môn; 
- Luu: VT, HSTHA. 
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