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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN 

 

1. Tài sản đấu giá: Tài sản kê biên thi hành án là Quyền sử dụng đất và tài 

sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 47, tờ bản đồ số: 05, diện tích đo đạc thực tế: 

261,5m2, loại đất ODT+CLN (trong đó đất ODT: 200m2) có địa chỉ tại Khu Hòa 

Đông, Thị trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam. 

(Chi tiết theo Chứng thư thẩm định giá tài sản số 242/CTTĐG-VFC ngày 

06/6/2022 của Công ty Cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính Quảng Nam). 

2. Nơi có tài sản đấu giá: Khu Hòa Đông, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, 

tỉnh Quảng Nam. 

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 4.234.659.058 đồng. (Bốn tỷ, hai trăm 

ba mươi bốn triệu, sáu trăm năm mươi chín nghìn, không trăm năm mươi tám đồng) 

 (Giá trên chưa bao gồm phí công chứng hợp đồng, phí và lệ phí cấp quyền sở 

hữu và sử dụng tài sản theo quy định Nhà nước ( nếu có)). 

4. Tiền đặt trước: 430.000.000 đồng (Bốn trăm ba mươi triệu đồng)/1 hồ sơ 

tham gia đấu giá. 

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng 

chẵn)/01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá. 

6. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả 

Quảng Nam (32 Trịnh Hoài Đức, khối phố Mỹ Thạch Tây, phường Tân Thạnh, 

thành phố Tam Kỳ) 

7. Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Lộc (Số 

179 Quang Trung, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). 

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 

- Thời gian: Trong thời gian niêm yết, thông báo. Khách hàng có nhu cầu thì 

liên hệ với công ty để sắp xếp thời gian. 

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, nộp 

phiếu trả giá và tiền đặt trước: 

- Thời gian bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính các ngày 

làm việc) từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 20/02/2023. 

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 20/02/2023 đến 17h00 ngày 

22/02/2023. 

- Thời gian nộp phiếu trả giá: Từ 08h00 ngày 22/02/2023 đến 17h00 ngày 

22/02/2023. 

 - Địa điểm bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở làm việc của Công ty 

Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (32 Trịnh Hoài Đức, khối phố 

Mỹ Thạch Tây, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ). 



 - Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và 

Giá cả Quảng Nam, số tài khoản: 4224422497979 tại Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trường Xuân, Quảng Nam. 

10. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp một 

vòng. 

11. Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên có cộng bước giá và 

mỗi người tham gia đấu giá chỉ duy nhất có một phiếu trả giá. 

12. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá tài sản: Vào lúc 14h00 

ngày 23/02/2023 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Đại Lộc (Số 179 Quang 

Trung, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). 

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam; 

ĐC: 32 Trịnh Hoài Đức, khối phố Mỹ Thạch Tây, phường Tân Thạnh, thành phố 

Tam Kỳ; Điện thoại: 0235.6338777 hoặc Chi cục thi hành án dân sự huyện Đại Lộc 

Đ/c: (Số 179 Quang Trung, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). 
        

Nơi nhận: 

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại 

Lộc (niêm yết); 

- Cty Đấu giá Hợp danh TC&GC Q.Nam 

(niêm yết); 

- UBND thị trấn Ái Nghĩa (niêm yết); 

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (đăng 

tin); 

- Báo Tuổi Trẻ (đăng tin); 
- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Hữu Ngọc 

 


