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THONG BÁO
Ve vipc lya chon tó chic dâu giá tài sàn
Kính gii:
Cn

Các to chírc âu

giá tài sàn

ci Luát dáu giá tài sán só 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

- Can ct Ouyét dinh só15WQD-NHKL ngày%. tháng . nn/oLl-cüa

Ngân hàng TMCP

Kiên Long vv dua tài sán bào dàam ra bán dáau giá
Ngan hàng TMCP Kiên Long xin thông báo vê viÇc lhra chÍn tó chéc âu giátài sån sau
1. Tên, dËa chi cça nguoi có tài sän âu

giá

Ngân hàng TMCP Kiên Long

Dia chi: Só 40 -42-44 duong Ph¡m Hông Thái, phuòng V+nh Thanh Vân, thành phô Rach
Giá, tinh Kiên Giang.
2. Thông tin tài sän âu

giá
o N
700

Quyên

su

200; To bàn ô

dång ât theo Giây chng nh-n quyên sù dång dât sÑ: CH 737292 thùa ât só
sô 7; diÇn tích 64,9 m*; måc dích së dång ât: ât o ô thË; Thoi h¡n së dung/

dat lâu dài; toa l¡c: 116 Thanh thuy, P. Thanh Binh, Q. Hài Châu. Tp. à
vói ât:

Giá khoi iém:

5.718.000.000 ông (bng chï: Nm tý bày trm muòi tám triu ông)
giá tài sn
Yêu câu

NOI DUNG
- Co so v-t chât bào £m

Co so v-t chât, trang
thiêt bË cân thiêt bao

II

dám cho viÇe âu

KIEN

CHGIA

cça tài sän dâu giá:

4. Tiêu chí lya chÍn tÑ chéc áu

I

Tài sån gn liên TH

Lo¡i tài sån: Nhà & riêng lé; diÇn tich 61,1 m
3. Giá khoi iêm

TT

Nng.

NGAN

cho viÇc âu

Trang thiêt bË cân thi¿t bào £m
- Có trang thông tin diÇn të ang

cho

giá;

viÇc âu giá;

ho¡t dÙngs

giá -Dã duçe co quan có thâm quyên phê duyêt dü diêu kiÇn
dôi voi loai tài sån âu
thyc hiÇn hinh théc âu giá tryc tuyên;
giá
Có noi luu trï hô so âu giá
Phuong án âu giá ê xuât viÇçc tô chúc âu giá dúng quy |
minh b¡ch,
dËnh cça pháp lu-t, bào àm tính công khai,
Phuong án âu giá khà khách quan;
dËa iêm bán, tiép
thi, hieu quá
Phuong án âu giá Ã xuât thoi gian,
âu giá, |
tô chúc
nhan hô so tham gia âu giá,choËa diêmtham cuÙc
gia âu giá, hinh
nguòi
buoi cong bô giá thu-n loi

thuc dâu giá, buóc giá, sô vòng dâu giá có tính khà thi và
hiÇu quá cao,

Phuong án áu giá dè xuát cách théc båo mât thông tin,
chong thông ông, dim giá;
Phuong án âu giá ê xuât thêm các Ëa diêm, hinh théc
niêm yét, thông báo công khai khác nhám tng múc dÙ phô
biên thông tin âu giá,
Phuong án âu giá dê xuât giäi pháp bào àm an toàn, an
ninh trât tu cho viÇc tô chúc thuc hiÇn âu

giá;

-Phuong án dâu giá ê xuât các giài pháp giài quyêt các
tinh huông phát sinh trong quátrinh tô chúc thåc hiÇn viÇc
dâu giá.

Trong nm

truóc liên kê ä thuc hiÇn hop ông

dich vu|

dâu giá cùng lo¡i tài sán vói tài sán då kiên dua ra âu

giá

Trong nm truóc liên kê tóchúc âu giáthành các cuÙc
dâu giá cùng lo¡i tài sån vói tài sàn då kiên dua ra âu giá có |
múc chênh lÇch trung binh giïa giátrúng dáu giá so vÛi giá |
khoi diêm.

Nng

và
âu

lyc, kinh nghiÇm
uy tin cça

të
Thoi gian ho¡t Ùng trong l+nh vyc âu giá tài sån tính
thoi diêm có Quyêt dinh thành l-p hoãc dugc câp Giây ng
ký kinh doanh ôi vÛi
ký ho¡t Ùng (Giây chúng nhân ng thành
lâp truóc ngày Lu-t
doanh nghiÇp âu giátäi sån ugc

âu

tô chrc|

giá tài sån có hiÇu lyc);

Sô luong âu

giá tài sân
-

giá viên cça tô chúrc âu

Kinh nghiÇm hành
giá tài sån;

nghê

cça

giá tài sån;

dâu giá viên cça tô chéc áu

thu nhâp doanh nghiÇp ho·c dóng góp vào ngàn
sách Nhà nuóc trong nm truÛe liên kê, trë thuê giá tri gia

-Nop thuê

täng

Doi ngü nhân viên làm viÇc theo hop ông lao Ùng;
tài sán
Có nguroi t-p sy hành nghê trong tô chéc âu giá
hô so äng ky tham
trong nm truóc liên kê ho·c nm nÙp
gia lya chon.

Thù lao dËch vy dáu giá, | . Thu lao dich vu âu

chi phí âu

IV

giá tài sán| vy áu

phù hop

giá theo quy dinh cça Nhà nuóc.

Có biêu

-

giá không vuot quá khung thù lao dich

phí dËch vy âu giá

ký Hop ông dËch
Tiêu chí khác phù hop
Kiên Long truóc dó.
sán dâu giá doIMCP
D

voi tài
ngroi có tài sn

dâu giá

quyêt djn

5. ThÝi
-

Thoi

có

vu dâu

giá

tranh

tài sån vÛi

tuyên.
- Có tru sßt¡i TP.HôChi Minh, Tp. à Nng.

gian: trong 03 (ba) ngày
so:

ràng, canh

|Có thåc hiÇn hinh thée dâu giátrye

gian, dËa diêm nÙp hô so däng ký

-Dia diêm nÙp hô

rõ

làm

tham

gia tô

chrc

âu

giá:

viÇc kê të ngày däng thông báo.

Ngân hàng TMCP Kiên Long

-

CN

à Nng

Ngân hàng

Dia chi: 158-160, Nguyn Vän Linh, P. Vinh Trung, Q. Thanh Khé, Tp. à Näng
- Hinh théc nÙp hò so: hò sa gii trye tiép ho-c theo duòng buu diÇn.

TUQ.TÓNG GIÁM DÓC
Noi nhan:

GIAM DOC PHÒNG xÜ LÝ NO

- Nhu trên

- CN à

Näng (Ã thye hien):

- Luu HCQT, >

N.

0

.

001977
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NGAN HÀNG TMCP

CONG HÒA XÄ HOI CHn NGH*A VIÆT NAM

KIËN LONG

Doe lap -Ty do - H¡nh phúc

S:29../QÐ-NHKL

Rach Giá, ngày

tháng

nm 2022

QUYÉT DNH

Ve viçe dua tài sàn b£o àm

ra

bán

âu giá de thu hôi

no

TONG GIAM DOC NGÄN HÄNG TMCP KIÉN LONG

dinh só 163/2006/ND-CP ngày 29/12/2006 cua Chinh phç ve däng
k giao dich báo däm và duoc sèa dói bó sung bàng Nghi dinh só 11/2012/NÐ-CP ngày
Can ee Nghi

-

22/02/2012;

Can cé Hop dóng tin dung só 120/19/HÐTD/0500-0299 ngày 29/01/2019 duoc

ki ket gita Ngán hàng TMCP Kién Long-CN Dà Nang vói Ông Ngyên Ván Tung và bà
Hoàng Thi Qugnh Thu.;
Cn

cu Hop dóng thé cháp/cám có só 120/19/HDTC-BS/0500-0299

29/01/2019 drge ký kêt gita Ngân hàng TMCP Kiên Long - CN Dà Nng

ngày

vÛi Ong

Nguyen Van Tung và bà Hoàng ThË Quýnh Thu;
Cn c

thong báo só 137/TB-PKD ngày 07/10/2021 Vv te nguyÇn bàn giao tài

san b£o dám;

Can cù Biên bán Bàn giao và nghi nhán hiÇn trang tài san báo ám é xù lý ti

hói ng ngày 23/12/2021;
-Can cr thuc trang khoån ng và

hiÇn trang cça khách hàng.

QUYÉT DINa
Diêu 1: ua

ra bán âu

giá tài sån bào m

cho khoàn vay cça ông Nguyen Vän

Tung và bà Hoàng ThiË Quýnh Thu theo Hop ông tín dång só 120/19/HÐTD/0500-0299

ngày 29/01/2019 và Hop ông

thé châp só 120/19/HÐTC/0500-0299 ký ngày

29/01/2019; cu thê nhu sau:

Quyén su dung dât theo Giáy chúng nh-n quyên sir dung dât só: CH 737292 thira
dát só 200; TÝ bàn ô só 7; diÇn tích 64,9 m; muc dich sù dung d¥t: Dát &ô thË ; Thoi
han sù dyng dât lâu dài; toa l¡c: 116 Thanh thuý, P. Thanh Binh, Q. Häi Châu. Tp. Dà

Nang.
- Tài sàn gn

liên vÛi ât:

Loai tài sân: Nhà o riêng lé; diÇn tich 61,1 m2; tÍa l¡c:

116 Thanh thuy, P. Thanh Binh, Q. Hài Châu. Tp. Dà Nng.
-

Giá khoi

diém: 5.718.000.000

dông.

Diêu 2: Ngân hàng TMCP Kiên Long - CN à

Näng có trách nhiÇm phôi hop vÛi

Phong Xu lý no lya chon to chéc dâu giá tiên hành bán âu

giá tài sån bào £m nêu trên

theo dúng quy dinh cça pháp lu-t.

Dièu 3: Quyét dËnh này có hiÇu lye ké tt ngày ký. Ban Tông Giám óc, Giám ôe
khu vrc 7, Phòng Xë lý ng, CN Då Nng

và các cá nhân liên quan có trách nhiÇm thi

hành Quyêt dinh này.
Noi nhan:
- Nhu Dieu 3;
-

Ong Nguyen Vn Tùng

- Bà Hoàng ThË Quynh Thu
- UBND P. Thanh Binh;
- Luru HCQT, XLN.
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