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................ ị về viêc lựa chọn Tồ chức bán đau giá tài sản

56 Luật bán đấu giá tài sản năm 2016;
Căn cứ Bản án, Quyết định số lO/2017/QĐST-HNGĐ ngày 06 tháng 02 

năm 2017 của Tòa án ĩứiắn dâii huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 354/QĐ-CCTHA ngày 09 tháng 02 năm 

2017 cua Chi cục Thí hành án dân sự huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định thi hàiửi án số 397/QĐ-CCTHA ngày 14 tháng 02 năm 

2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế số 11/QĐ-CCTHADS ngày 07 tháng 

6 năm 2017 cua Chấp hành viền Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chơn Thành, 
tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 252/CT-TTA.TĐG ngày 19 tháng 9 
năm 2017 của Công ty cổ phần thẩm định giá Trung Tín;

Căn cứ Thông báo về kết quả thẩm đinh giá số 676/TB-THADS ngày 03 
tháng 11 năm 2017 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chơn 
ThàSi, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Thông báo về việc tiiỏa tìiuận tổ chức bán đấu giá số 727/TB- 
THADS ngay 28 tháng 11 năm 2017 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án 
dân sự huyện Chon Thành, tưih Bmh Phước;

Xét tìiấy các đương sự không yêu cầu định giá lại tài sản, không thỏa ứiuận 
được về tổ chức đấu giá tài sản.

Chi cục Thi án d p  sự huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước thông báo
về việc lựa chọn Tổ chức đấu gái tài sản như sau;

Tài sản bán đấu giá gồm;
1. Quyền sử dụng đất của 01 thửa đất có diện tích 441,7m  ̂(trong đó có 100

đất thổ cư) tọa lạc ap l(nay ứiuộc ấp 12)/ xã Mỉnli Hưng, huyện Chơn Thành, 
tỉnh Bììứi Phước thuộc thửa so 1237, tờ bản đồ số 30. Đất được Sở Tài nguyên -  
Moi tmcmg tỉnh Birih Phước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đât cho bà 
Đặng Tỉiị Thanh có số phát hành CI 376520, số vào sổ CS 02075 ngày 
2W 2017 có giá 251.943.500 đồng (Hai trăm năm mươi mốt triệu, chín trăm 
hổn mươi ba nghìn năm ừ-ăm đồng).



2. Cây trồng trên đất:

02 bụi chuối giá 160.000 đồng (Một trăm sáu mươi nghìn đồng).
01 cây mận 04 năm tuổi giá 110.000 đồng (Một trăm mười nghìn đồng).
01 cây me 07 năm tuổi giá 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng).

^  , Tổng giá trị cày trồng trên đất: 320.000 đồng (Ba trăm hai mưai nghìn

, 252.263.500 đồng (Hai trăm năm mưai hai triệu hai
/ĨT: Làm fròn thành 252.264.000 đong
(Hai trăm năm mươi hai triệu hai trăm sáu mươi bổn nghìn đồng)

u , “  I :  S “  252.264.000 ă S ^ ã ĩ ĩ r ă m  năm mươi hai triệu
nai ừ-ãm sáu mươi bôn nghìn đồng).

A í ®  Ớá tài sản đăng ký
“ ?i ỉ f  w  *?> lAoản 4 Điều56 Luật Đâu giá tài sản;

h»n 1 ®  ‘>'ong thờihạn 10 ngày, kê từ 07 giờ 30 ngày 22 tìiáng 12 năm 2017-

ti,- I , f í  f  8ia tổ chức đấu giá tài sản: tại Chi cục
Thành“ tinh Bình Phựóc, địa chi: hàriị

- Hồ sơ đăng k>' tham gia tổ chức đấu giá tài sản gồm:

và s® !?' (giâỵphép đăng ký kinh doanh
,i!M ? ; u ^  b ^ g  tíế t tính tạm thời
tíiù lao dịch vụ đâu giá và chi phí khác trong việc tổ chức đấu gia tài san ..

. ™  ‘̂VK= sự huyện Chơn Thàiịh, tỉnh Bình Phước thông báo
I  ĩầ  UA°1! J  *  “  cho,cac To chưc 2 u  giấ m  sm, nguM
được thi hàrfi án, người phải thi hành án người có quýen lợi nghĩa vụ Uen qum

Nơi nhận:
-  Đưoíng sự;
- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan;
- Viện KSND huyện Chơn Tliành;
- Trang thông tịn điện tử của Cục THADS tỉnh Bình Pĥ  .
- Trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giả tài sả ^
- Lưu: VT, HSTHA.
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