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THÔNG BÁO
v ề việc lựa chọn T ổ ch ứ c b á n đ ấ u giá tài sản
Căn cứ Đ iều 56 Luật bán đấu giá tài sản năm 20 ] 6;
Căn cứ Bản án, Q uyết định số 20/2017/ D S -ST ngày 05 tháng 7 năm 2017
của T òa án nhân dân huyện Chơn Thàiứi, tỉnh B ình Phiiớc;
Căn cứ B ản án, Q uyết định số 34/2017/ D S-ST ngày 02 tháng 10 năm 20 ỉ 7
của Toâ afí ñ M ñ đân huyện Chơn Thành, tỉnh B ình Phiíớc;
Căn cứ B ản án, Q uyết địnli số 07/2016/ D S -ST ngày 07 tháng 7 n ăm 2016
của Tòa án nhân dân huyện Chơn Thành, tỉnh B ình Phước;
Căn cứ Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án số 02/20 í 6/ TB -TA ngà}' 08
tháng 7 năm 2016 của T òa án nhân dân huyện C hơn Thành, tỉnh B ỉnh Phước;
Căn cứ Q uyết định thi hành án chủ động số 331/Q Đ -CCTH A D S n g ày 26
th án g ỉ 2 năm 2016 của Chi cục trưởng Chi cục T hi hành án dân sự huyện
T hành, tỉnh B ình Phước;
^
Io
Căn cứ Q uyết định ứii hàĩih án chủ động số 61/Q Đ -CCTH A D S ngày
th án g 10 năm 2017 của Chi cục ữ ư ở n g Chi cục Thi bành án dân sự huyện
Thànii, tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Q uyết định thi hành án theo đơii yêu cầu số 355/Q Đ -C C T H A D S
ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Chi cục trư ở ng Chi cục Thi hành án dân sự huyện
C h ơ n Thành, tỉn h B ình Phước;
Căn cứ Q uyết định ứii hành án chủ động số 357/Q Đ -CCTH A D S n g ày 22
th án g 12 năm 2017 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện C hơn
T hành, tỉnh B ình Phước;
C ăn cứ Q uyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử đụng đất v à tài sản
gắn ỉiền với đất số 04/Q Đ -C C T H A D S .ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chấp hành
viên C hi cục Thi hành án dân sự huyện C hơn Thành;
Căn cứ Q uyết định về việc sửa đổi, bổ sung quyết dịnh về thi hành án số
14/Q Đ -C C T H A D S ngày 04 tháng 3 năm 2019 của Chấp hành viên C hi cục Thi
hành án dân sự huyện C hơn Thành;
C ăn cứ k ế t quả thẩm định giá ngày 22 tháng 3 năm 20 ỉ 9 của C ông ty cổ
p h ân thẩm định giá T rung Tín;
D o các đương sự không th ỏ a thuận được về việc ỉựa chọn Tổ chức đấu giá
tài sản.
Chi cục Thi hàrdi án dân sự huyện C hơn Thànỉi, tỉnli Bỉnh Phước (Chi cục
T hi hành án đân sự)thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu gái tài sản nh ư sau:
- Tài sản bán đấu giá gồm:

* Quỵền sử dụng đất của thửa đất thuộc thửa số 74, tờ bản đồ số 20, có diện
tích 1133m"^, mục đích sử diuig: đất trồng cây lâu năm; thời hạn sử dụng: đến
tháng 10/ 2054, toạ ỉạc tại: ấp 1, xã M inh Thắng , huyện Chơn Thành, tỉn h Bình
Phước được ứ y baĩi nhan dân huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cấp g iấy chứng
nhận quyên sử dụng đất có số phát hành là Đ 025932, số vào sổ cấp giấy chứiig
nhận là 00104/Q SD Đ /3022/Q Đ -U BH , cấp ngày 30 tháng 11 năm 2004, đăng ký
thay đổi ngày 14/4/2008;
*Tài sản gắn ỉiền vói đất gồm: 56 (năm m ươi sáu) cây Cao su 15 n ăm tuổi;
02 (Hai) cây Cao su 04 nám tuổi.
- Giá khởi điểm: 250.620.000 đồng (H ai trăm năm mươi triệu sáu trăm hai
m ươi ngàn đồng).
- Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:
+ Có C ơ sở \'ật chất, trane thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu g iá đối với
ỉoại tài sản đấu giá; Có phương á,n đấu siá khả thi, hiệu quả;
+ Có năng ỉực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;M ức thù
lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
+ Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ T ư pháp công bố;
+ Có các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá theo quy định của Luật
đâu giá tài sản năm 2016 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
- Thời gian nộp hồ sơ đãng kỷ tham gia tổ chức đấu giá tài sản: từ 07 giờ 30
ngày 03 tháng 5 năm 2019 đến 17 giờ 00 ngày 10 tháng 5 năm 2019, trừ ngày
nghỉ theo quy định;
- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản: tại Chi cục
thi hành án dân sự huyện C hơn Thành, tỉnh B ình Phước , địa chỉ; Khu h à n h chính
huyện Chơn Thành- ỉdiu phố Trung Lợi, thị trấn C hơn Thành, huyện C hơn Thành,
tỉnh B ình Phước;
- H ồ sơ đăng ký tham gia tổ 'chức đấu giá íài sản gồm:
H ồ sơ năng lực của Tổ d ĩữ c đấu gìá tài sản ( G iấv phẻp đăng ký k in h doanh
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trong việc tố chức đấu giá tài sả n ...H ồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường B ưu
Điện.
N ếu tổ chức đấu giá tài sản được iựa chọn đến hết 17h00 của Iiííày C Liổi cùng
trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày Chi cục Thi hành án dân sự có thông báo lựa chọn
g ử i qua bưu điện m à kiìông đến iàm thủ tục ký kết hợp đồng dịch VLI đấu giá tài
s á n t h ì xem như tủ’ chối ký kết hợp đồng và Chi cục Thi hành án dân sự sẽ liên hệ
\ 'ớ i tô chức đâu g i á íài sản có các tiêu chí phù họp th ứ 2 (sau tô chức thứ nh ât được
chọn) để ký kết họrp đồng.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chơn T hành, tỉnh Bình Phước thông báo
việc lựa chọn Tố chức đấu giá tài sản cho các Tổ chức đấu giá tài sản, người được
thi hành án, người phải thi hành án người có quyến ỉợi nghĩa vụ ỉiên quan biết./.

N(rì nhận:
Đ ương sự;
■N gư ờ i có quyền lợi nghĩa vụ liên qtian;
■V iện K SN D huyện Chơn Thành;
■Trang thông tin điện tử C ục T H A D S tinh Bình Phước;
-
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