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THÔNG BÁO 
Về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản

Căn cứ Điều 101 Luật thi hành án dân sự;

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016,

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước thông 
báo công khai về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá để bán tài sản thi hành án 
như sau:

I. Tên ngưòi có tài sản bán đấu giá:

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, địa chỉ: 
Đường Nguyễn Công Trứ, Trung tâm hành chính huyện Chơn Thành, khu phố 
Trung Lợi, thi trấn  Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

II. Tài sản bán đấu giá gồm:

1. Quyền sử dụng đất của thửa đất số 36, tờ bản đồ số 46 có diện tích 
547,9m  ̂tọa lạc tại ấp 4, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 927832, vào sổ cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất: H-01589 ngày 24/12/2008 cho hộ ông Trương Văn Đương, bà 
Lê Ngọc YenT

Tài sản trên đất gồm; 01 nhà tiền chế có diện tích 85,76m^; 01 phòng riêng 
có diện tích 28,14m^; 01 công trình phụ có diện tích 34,80m^; 01 bể chứa nước 
có diện tích 15,55m^; 01 hàng rào khung sắt có diện tích 2,2m^; 01 hàng rào 
lưới B40 xây gạch 0,3m có diện tích 10,6m^; 01 hàng rào lưới B40 xây gạch 
l,6m có diện tích 80,0m^; 02 (hai) cây mít; 03 (ba) cây lồng mứt; 03 (ba) cây 
sưa; 02 (hai) cây vú sữa ; 01 (một) cây mai; 01 (một) cây phượng; 01 (một) cây 
bưởi; 02 (hai) cây tắc; 01 (một) cây cam.

Giá khởi điểm; 3.956.841.059đ {Ba tỷ, chín trăm năm mươi sàu triệu, tám 
trăm hon mươi mot ngàn, không trăm năm mươi chín đồng).

2. Quyền sử dụng đất của thửa đất số 764, tờ ban đồ số 14 có diện tích 
366m^ tọa lạc tại ấp 2, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 357514, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất: H-03440 ngày 11/01/2008 cho hộ ông Trương Văn Đương.



phía trước diện tích 102,76m^; 01 (một) công rào trước nhà tạm có diện tích 
14,00m^; 01 (một) hàng rào có diện tích 34,50m^.

Giá khởi điểm 3.000.510.000đ (Ba tỷ, năm trăm mười ngàn đồng).

III. Giá khởi điểm của 02 tài sản là 6.957.351.059đ (Sáu tỷ, chín trăm năm 
mươi bảy triệu, ba trăm năm mươi mốt ngàn, không trăm năm mươi chín đông).

IV. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Các tổ chức đấu giá đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản phải hội đủ 
các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản.

V. Thời gian, địa điểm nộp hồ SO’ đăng ký tham gia bán đấu giá tài sản:

1. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04 tháng 12 năm 2018 (trong giờ 
hành chính).

2. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản:

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chơn Thành, tinh Bình Phước, địa chỉ: 
Đường Nguyễn Công Trứ, Trung tâm hành chính huyện Chơn Thành, khu phô 
Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Điện 
thoại số: 02713.668.366

3. Hồ sơ đăng ký gồm;
Hồ sơ năng lực của tổ chức đấu giá tài sản (giấy phép đăng kinh doanh và 

các giấy tờ liên quan), phương án đấu giá tài sản, bảng tính tạm thời thù lao 
dịch vụ đấu giá và các các chi phí đấu giá tài sản...

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chơn Thành thông báo đến các tổ 
chức bán đấu giá biết nội dung nói trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
-  Cục THADS tỉnh Bình Phước (để đăng trên trang TTĐT);
- Niêm  yết trụ sở cơ  quan;
- Lu-u VT, HS.THA.
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