
 

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Lần 6) 

Tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Khê 
 

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số BG 400776 do UBND huyện Hương Khê cấp ngày 25/11/2011 theo 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 00, tờ bản đồ số 00, Diện 

tích thửa đất: 1.188 m2 (trong đó đất ở 300 m2; đất trong cây lâu năm 888 m2) 

theo kết quả đo đạc hiện trang khu đất do VPĐK đất đai chi nhánh huyện Hương 

Khê- Vũ Quang lập ngày 25/5/2021 diện tích: 1.307,7 m2 (trong đó đất ở 300 

m2; đất trong cây lâu năm 1.007,7 m2) tại thử đất số 325, tờ bản đồ số 07 và tài 

sản gắn liền với đất ngôi nhà gỗ dỗi ba gian, hai hồi, kẻ chuyển; địa chỉ: xóm 2 

xã Phú Phong, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh mang tên Ông Trần Hải Đường  

và bà Trần Thị Khuyên(Kèm theo chứng thư thẩm định giá số 1119.3/CT/TVĐN 

ngày 19/11/2021 của Công ty tư vấn Đà Nẵng). 

 Giá khởi điểm: 1.067.853.336 đồng (Một tỷ không trăm sáu mươi bảy 

triệu tám trăm năm mươi ba ngàn ba trăm ba mươi sáu đồng) 

Bước giá: 11.000.000 đồng. 

Tiền đặt trước: 210.000.000 đồng 

Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ  

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá 

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. 

Nguồn gốc của tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. 

Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá từ ngày thông báo đến 16 

giờ ngày 21/6/2022 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh và trụ sở 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Khê.    

Thời gian xem tài sản: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 16/6/2022 đến 11 giờ 

ngày 21/6/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Khê để chấp hành 

viên đưa đi xem tài sản (Trong giờ hành chính). 

 Khách hàng nộp tiền đặt trước trong thời hạn ba ngày làm việc trước ngày 

mở cuộc đấu giá và nộp vào tài khoản của Công ty cụ thể như sau: 

 Số tài khoản: 7888 999999 Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 

Nam - CN Hà Tĩnh (Vietcombank). 

Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh.  

CÔNG TY ĐẤU GIÁ 

HỢP DANH SỐ I HÀ TĨNH 

 

Số: 10E/TB-BĐG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 5 năm 2022 



 

Tổ chức đấu giá: 15 giờ  ngày 24/6/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Hương Khê.  

Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá. 

Mọi chi tiết xin liên hệ:  

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Khê 

Địa chỉ: Khuôn viên bên trái khách sạn Đức Tài 1, tổ dân phố 16 thị trấn 

Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh  

Điện thoại: 094.6684983 

- Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh 

Số 278 Đường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh. 

   ĐT: ĐT: 0943.606568 (Đ/c Minh) 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Viết Ngọc 

  

 


