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Số: 03/TB-CCTHADS Huyện Trần Văn Thời, ngày 19 tháng 10 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

 

 

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản; 

Căn cứ Quyết định số 73/2017/QĐST-DS ngày 16 tháng 11 năm 2017; Quyết định 

số 113/2020/QĐST-DS ngày 15 tháng 5 năm 2020;  Bản án số 205/2020/DS-ST ngày 13 

tháng 11 năm 2020 và Bản án số 10/2021/DS-ST ngày 08 tháng 01 năm 2021 của Tòa 

án nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; 

  Căn cứ Quyết định thi hành án số 1070/QĐ-CCTHADS ngày 21 tháng 5 năm 

2018; Quyết định thi hành án số 18/QĐ-CCTHADS ngày 05 tháng 10 năm 2020; Quyết 

định thi hành án số 1723/QĐ-CCTHADS ngày 24 tháng 6 năm 2020 và Quyết định thi 

hành án số 1143, 1145/QĐ-CCTHADS ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Chi cục trưởng 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; 

Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 30/QĐ-CCTHADS ngày 23 

tháng 02 năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trần Văn Thời; 

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 106/2021/CT-TVVL.,JSC ngày 12 tháng 7 năm 

2021 của Công ty Cổ phần thẩm định giá Thuận Việt; 

          Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trần Văn Thời thông báo lựa chọn tổ chức đấu 

giá tài sản gồm các nội dung sau: 

          1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: 

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trần Văn Thời. 

- Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. 

 2. Tên tài sản đấu giá:  

  - Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 79, tờ bản đồ số 11 được UBND huyện Trần 

Văn Thời cấp ngày 28/5/2012 đứng tên bà Lê Thị Nhiên và bà Trịnh Kiều Trang đồng sở 

hữu, trong đó kê biên phần sở hữu sử dụng của bà Lê Thị Nhiên là 1/2 để thi hành án), diện 

tích cụ thể là 308,4m2, loại đất trồng lúa. 

 - Căn nhà gắn liền trên đất diện tích ngang 05m, dài 15m kết cấu khung sườn bê 

tông cốt thép, nền lót gạch men, máy lợp tol sóng vuông. Máy che phía trước diện tích 

ngang 05m, dài 05m, kết cấu cột thép tiền chế, nền lót gạch men, máy lợp tol sóng vuông. 



 Căn nhà và đất tọa lạc tại ấp Đá Bạc, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, 

tỉnh Cà Mau. 

 3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 655.830.000đ (Sáu trăm năm mươi lăm 

triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng). 

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

  Tổ chức đấu giá tài sản phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 4 Điều 56 

Luật Đấu giá tài sản. 

 5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: 

 - Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Từ ngày đăng trên cổng 

thông tin điện tử đến hết ngày 22/10/2021 (nộp hồ sơ trong giờ hành chính). 

 - Hồ sơ gửi trực tiếp có ký nhận của bộ phận nhận hồ sơ trong thời gian nêu trên. 

 - Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Trần Văn Thời, Khóm 1, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà 

Mau. 

Yêu cầu đối với hồ sơ của tổ chức đấu giá tài sản gồm: 

- Hồ sơ pháp lý; 

- Hồ sơ năng lực theo mục 4 của thông báo. 

Trên đây là thông báo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trần Văn Thời, tỉnh 

Cà Mau về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thông báo đến các Tổ chức đấu giá tài sản 

biết và đăng ký tham gia./. 

 (Ghi chú: Hồ sơ đăng ký được gửi trực tiếp, người đến nộp hồ sơ tham gia tổ chức 

đấu giá phải mang theo giấy giới thiệu của đơn vị và chứng minh nhân dân của người đó; 

Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn).     

                     

                                                                       CHẤP HÀNH VIÊN 
  Nơi nhận:  
- Trang TTĐT Cục THADS tỉnh Cà Mau; 

- Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản; 

- Lưu: VT, HSTHA.                                                         

                                                                                                                           Phạm Văn Đương 
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