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Rach Giá, ngàyM tháng
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THÔNG BÁO
Ve viÇc lyra chon tô chic dâu giá tài sån

tó chúc dâu giá tài sän
Can ce Luat dáu giá tài sán só 01/2016/QH14 ngàay 17/11/2016;
Kinh güi:

-

Các

Cn

cu Quyet dinh só 06/QD-NHKL ngày 04 tháng 01 nm
TMCP Kiên Long vv dra tài sán báo dám ra bán dáu giá.

2022 cüa Ngân hàng

Ngan hàng TMCP Kiên Long xin thông báo vÁ viÇc lya chÍn tó chéc áu giátài sàn
nhu sau:

1. Tên, dja chi cüa nguroi có tài sn âu

giá

Ngån hàng TMCP Kiên Long

Dia chi: Sô 40

42

44 duông Pham Hông Thái, phuong V+nh Thanh Vân, thành

phò Rach Giá, tinh Kiên Giang.

2. Thông tin tài sän âu
- Quyên su dung ât

giá

và tài sån g¯n liên vói ât

dung dât quyên sÝ hïu nhà ô và tài sån khác gn

theo Giây chéng nh-n quyên sù

liên vói ât

sô: CP 439999, sô vàoso

câp GCN: CS000909 do So tài nguyên và môi trrong tinh Quång Nam câp ngày
06/05/2019; théa ât sô: 999, tÝ bàn ô: 01, diÇn tích: 110 m. TÍa l¡c t¡i: thôn Thanh Tú.

THUONC

xa DiÇn Thäng Nam, thË xä DiÇn Bàn, tinh Quäng Nam; Myc ich sù dång: ât ß tai
nong thôn. Tài sàn gn liên vói ât: Nhà câp 4, tuòng xây gach, nên gach men, mái tôn.

KIE

diên tích xây dung: 110 m2, diÇn tích së dung: 110 m?. ThuÙc so hûru cça bà Lê ThË Thào
và ong Ngô Hòa.

Quyên

dung ât

gn

liên

Giây chung nh-n quyèn su
dung dát quyên sß hïu nhà o và tài sån khác gån lièn vói ât só: CP 439958, só vào so
-

sù

và tài sån

vói ât

theo

cap GCN: CS000891 do So tài nguyên và môi truong tinh Quàng Nam câp ngày
08/04/2019; thùa dât sô: 1000, tÝ bàn dô: 01, diÇn tích: 118,6 m-. Toa l¡c tai: thön Thanh
Tú,xa iÇn Th£ng Nam, thË x iÇn Bàn, tinh Quång Nam. ThuÙc so hïu cça bà Lê ThË
Thào và ông Ngô Hoa

3. Giá khoi diÃm cùa tài san dâu giá:
Giá khoi diém: 1.531.000.000 (bång chï: MÙt tý nm trm ba muoi mot triÇu ông)
4. Tieu chí lya chon tó chrc âu

giá tài san

Yeueu

NOI DUNG

TT

Co so vat chât bào dam cho viÇc dâu giá;
Co so v-t chât, trang
Trang thiét bË càn thiÃt bào dåm cho viÇe âu giá;
thiêt bi cân thiet bao- Có trang thôngtin diÇn tië ang ho¡t Ùng;
dám cho viÇc âu giá
Dã duoc co quan có thâm quyên phê duyÇt dù diêu kiÇn
dôi vói loai tài sàn âu
thuc hien hinh théc âu giá truc tuyên;

giá

II

Phrong án âu

Có noi luu trï hô so âu

giá kha

giá

Phuong án dâu giá dê xuât viÇc tô chúc dâu giá düng quy|

thi,hieu qua

dinh cça pháp luât, bào àm tính công
khai, minh bach,
khách quan;
Phuong án dâu giá è xuât thoi gian, Ëa diÃm bán, tiêp
nhan hô so tham gia dâu giá, dja diêm tô chúc cuÙc âu giá,
buôi công bô giá thu-n
loi cho nguoi tham gia âu giá; hinh
thurc dâu giá, buóc
giá, sô vông dâu giá có tính khà thi và
hiÇu quå cao;
Phuong án dâu giá dê xuât cách théc båo mât
thông tin,
chông thông ông, dim giá;
Phuong án dâu giá dè xuât thêm các dËa diém, hinh thée
niêm yêt, thông báo công khai khác nhm tng méc Ù
phô
biên thông tin dâu giá;
-

Phuong án âu giá dê xuât giài
bào àm an toàn, an
ninh trât tyu cho viÇc tô chúc thuc pháp
dâu
hiÇn
giá;
Phuong án dâu giá dê xuât các giäi pháp giäi quyêt các
tinh huông phát sinh trong
quá trinh tô chéc thåc
hiÇn

dâu giá.

viÇc|

Trong näm truóc liên kê d thåc hiÇn hop ông dËch vu
|
giá cùng lo¡i tài sån vÛi tài sån du kiên dua ra dâu
giá
Trong nm truóc liên kê ä tô chúc
giá thành các cuÙc
dâu giá cùng lo¡i tài sån vÛi tài sån âu
du kiên dua ra âu giá có
múc chênh lÇch trung binh
gia giá trúng dâu giá so vÛi giá
khoi iêm.
dâu

-

Thoi gian ho¡t Ùng trong l+nh vrc dâu giátài sàn tính të
Quyêt dËnh thành l-p hoãc dugc câp Giây ng

thoi diêm có

ký ho¡t dÙng

Nng
III

lyc,

kinh

(Giây chung nh-n ng

doanh nghiÇp âu giá tài
nghiÇm Du
tài sån có

sån uoc

ký kinh doanh

dôi vói

thành l-p truóc ngày Lut

giá
hiÇu lyc);
Só lugng dau giá viên cça tô chéc âu
giá tài sán;
hành
Kinh nghiÇm
nghê cça dâu giá viên cça tô chéc
giá tài sån

và uy tín cüa tô chéc

dâu giá tài sän

dâu

Nop thuê thu nh-ap doanh nghiep ho·c dóng góp vào ngân
sách Nhà nuóc trong nm truóc lien kê, trë thuê
giá tri gia

tng;
DÙi ngû nhân viên làm viÇe theo hop ông lao Ùng;
Có nguroi t-p su hành nghê
trong to chéc âu giá tài s£n
trong nm truóc liên kê ho·c nm nÙp hô so dng ký tham
gia lya chon.
Thù lao djch vå dâu giá,
chi phí dâu giá tài sän

IV

phù hop

Thu lao dËch vu dâu giá không vrgt
quá
vu dâu giá theo quy dinh cça Nhà nuóc.
-

Có

bieu phi dËch

vu dâu

giá

rð

khung

nguoi có tài sån dâu giá|-Có thuc hiÇn hinh thúc dâu giá truc tuyên.

quyêt dinh
5. Thoi
-

-

gian, dja diêm nÙp

Có tru so

t¡i TP.Hô Chí Minh, Tp. Dà Nng

hô so däng

ký

thanm

gia tó chéc âu giá:
gian: trong 03 (ba) ngày làm viÇc kê tù ngày ng thông báo.
Dja diêm nÙp hô so: Ngân hàng TMCP Kiên
Long CN à Nng

Thoi

-

dich

ràng, canh tranh

Da
Tiêu chí khác phù hop
co ky Hop dông djch vå dàu giá tài sån vÛi
voi tài san dâu giá do | TMCP Kiên Long trong vòng 03 nm.

V

thù lao

Ngân hàng

- Dja chi: 158
Thành phò Dà Nng
Hinh thúe
Noi nhan:
-

160

nÙp hô

so:

Nguyen
hô

so

Vn

géi

trre

Linh, Phuong V+nh Trung, Qu-n Thanh Khê,

tiêp ho·c theo duÝng buru diÇn.
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Rach Gid. ngày9 tháng b. näm 2022.

s6: A604/QÐ-NHKL

QUYÉT ÐINH
Vê viÇe dua tài sän bao äm

ra bán âu

giá dê thu hôi ng

TÓNG GIÁM DÓC NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG
- Cán cit Nghi quyét só 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 cça Quóc hÙi vÁ thí diêm xi

lý no xau cua các To chúc tin dung; hoc
Cn
cit Nghi dinh 163/2006/ND-CP ngày 29/12/2006 ciua Chinh phi vê áng
k giao dich báo dàm và dugc siea dói bó sung bàng Ngh/ dinh só 11/2012/NÐ-CP ngày
22/02/2012;

só

-

ci
só 085/19/HDTD/0138-7959 ngày 16/05/2019 dugc ký
ket gita Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Quáng Nam vói bà Lë ThË Tháo - óng
-

Hop dóngtin dung

Cn

Ngo Hoa;
- Cn

ct Hop ông

thé cháp só 085/19/HDTC-BDS/0138-7959 ngày 16/05/2019

dueoc ký két gita Ngân hàng TMCP Kiên Long - chi nhánh Quang Nam vÛi bà Lê Th
Thào - ông Ngô Höa;

-Can ci Thong báo só 365/TB-NHKIL ngày 02 tháng 03 nm 2022 vv thu git và xit
y tài san bào dám;

Can cé Qroét dinh só 06/0D-NHKL ngày 04 tháng 01 nåm 2022 vw thu git tài
san báo däm dé thu hoi no;
Cn

cú thrc trang khoàn

ng và hiÇn trang cça khách hàng
QUYÉT DINH

Diêu 1: Dra ra bán dáu giá tài sån b£o ám cho kho£n vay cça bà Le ThË Th£o
ong Ngô Hoa theo Hop dông tín dyng só 085/19/HÐTD/0138-7959 ngày 16/05/2019 và
Hop dong thé cháp só 85/19/HÐTC-Bs/0138-7959 ngày 16/05/2019,cu thÃ nhu sau
Quyen sr dyng ât

và tài sån gn

lièn vÛi ¯t

theo Giáy chéng nh-n quyèn sér

dyngdát quyên so hïu nhà &và tài sån khác gån lièn vÛi d¥t só: CP 439999, sÕ vào sô
câp GCN: CS000909 do So tài nguyên và môi trrong tinh Quàng Nam câp ngày
06/05/2019; thëa dât sô: 999, to bån ô: 01, diÇn tích: 110 m2. Toa l¡c tai: thôn Thanh Tú,
xã Diên Thng
Nam, thË xä iÇn Bàn, tinh Quang Nam; Myc dích sù dung: ât ß t¡i
nông thôn. Tåi sån gn

liên vÛi dât: Nhà câp 4, tudng xây gach, nên gach men, mái tôn,

dien tich xây dång: 110 m, diÇn tích së dung: 110 m. ThuÙc sö hïu cça bà Lê ThË Thão
và ong Ngô Hôa.

Quyèn

sù

dång ât

gn liên vói dât theo Giây chéng nh-n quyèn su
dung dât quyên sß hïu nhà o và tài sån khác gn liên vóÛi dât sô: CP 439958, sÑ
vào sô
GCN:
Sß
CS000891 do
tài nguyên vå mõi truÝng tinh
cap
Nam câp ngày
08/04/2019; théa ât sô: 1000, tÝ bàn dô: 01, diÇn tích: 118,6 m2. Quang
Toa lac tai: thôn
Thanh
-

và tài sån

Tú, x iÇn Thäng Nam, thË x iÇn
Thào và ông Ngô Hoa.
Giá khoi diêm: 1.531.000.000

Bàn, tinh Quäng Nam. ThuÙc sß hïu cça bà Lë ThË

dông

Dièu 2: Ngân hàng TMCP Kien Long - Quàng Nam có trách nhiÇm phõi hgp vol

Phong X lý ng lya chon tóó chúe d¥u giá tién hành bán dáu giá tài sån b£o dâm nêu trên
theo düng quy dinh eça pháp lut.

Diêu 3: Quyét dËnh này có hiÇu lyc kê tir ngày ký. Ban Tong Giám dôc, Giám óc
khu vre 6-7, Phòng Xë lý no, CN Quäng Nam và các cá nhân liên quan có trách nhiÇm
thi hành Quyêt dinh này.

TUQ.TÓNG GIÁM DOC
PHOTÓNGGIÁM ÓC

Noi nhan:
- Nhr Dieu 3;

- Öng Ngô Hoà;

10019778

- Bà Le ThË Thào
-

UBND X iÇn

Thng Nam;

- Luu HCQT, XLN.

NGAN HANG
THUONG MAI CÖ PHAN

KIEN LONG

CH IAGIA

