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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tài sản thi hành án: Quyền sử dụng đất trồng cây hàng năm có diện tích 2.976m2 thuộc thửa
đất số 159, tờ bản đồ số 10, tọa lạc tại tổ dân phố 11, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh
Gia Lai. (Chi tiết theo biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 12/7/2018 của Chi cục Thi hành án
dân sự huyện Krông Pa).

Giá khởi điểm của tài sản: 46.920.000 đồng (Bốn mươi sáu triệu chín trăm hai mươi ngàn
đồng; nộp khoản tiền đặt trước 6.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 100.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Pa

Địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, Gia Lai.

Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: Tài sản kê biên thi hành án của ông Nguyễn Văn Tuyến và
bà Lê Thị Thoa đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ ngày
20/11/2018 tại Trụ sở Công ty TNHH đấu giá tài sản Đông Dương- Chi nhánh Gia Lai.

Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: đến 16 giờ ngày 20/11/2018.

Địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: tài khoản của Công ty TNHH đấu giá tài sản Đông
Dương – Chi nhánh Gia Lai số: 0291006668668 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
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– CN Gia Lai.

Thời gian xem tài sản đấu giá: liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến ngày tổ chức cuộc đấu
giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 00 phút ngày 23/11/2018 tại Trụ sở
Công ty TNHH đấu giá tài sản Đông Dương – Chi nhánh Gia Lai.

Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: tất cả các tổ chức, cá nhân, trừ các trường
hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá, nộp hồ sơ tham gia đấu giá đầy đủ
và khoản tiền đặt trước theo đúng quy định.
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