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THÔNG BÁO 

 V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

 

Căn cứ Bản án số 169/2020/DS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Tòa án 

nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; 

Căn cứ Quyết định thi hành án số 549/QĐ-CCTHADS ngày 03 tháng 12 

năm 2020 và Quyết định thi hành án số 727/QĐ-CCTHADS ngày 22 tháng 12 

năm 2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trần Văn 

Thời; 

Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản 

gắn liền với đất số 60/QĐ-CCTHADS ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Chấp hành 

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

Căn cứ Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện Trần Văn Thời; 

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số: 107/2021/CT-TVVL.,JSC ngày 13 

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 công khai về 

việc 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, tỉnh Cà Mau. 

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

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: 

Quyền sử dụng đất và tài gắn liền với đất diện tích 200m2, thuộc thửa đất 

số 588, tờ bản đồ số 16, mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử 

dụng đến ngày 20/01/2048 được UBND huyện Trần Văn Thời cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số BM 388546 ngày 03/12/2012, số vào sổ cấp GCN: 

CH00459, cập nhật chuyển nhượng cho bà Ngô Mỹ Chinh ngày 28/5/2019. 

Phần đất tọa lạc tại ấp C (nay là ấp Rạch Ruộng A), xã Khánh Lộc, huyện Trần 

Văn Thời, tỉnh Cà Mau. 

+ Tài sản gắn liền với đất: 

- Tường rào cao 1.2m, dài 22,60m; 

- Tường rào cao 0.7m, dài 5,60m; 

- Tường rào cao 0.4m, dài 17,10m. 



Giá khởi điểm: 333.395.600đ (Ba trăm ba mươi ba triệu, ba trăm chín mươi 

lăm nghìn, sáu trăm đồng). 

3. 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. 

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

- Thời gian: Tổ chức đấu giá tài sản nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá kể 

từ ngày Thông báo được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành 

án dân sự tỉnh Cà Mau đến hết 16 giờ 30 phút ngày 22 tháng 10 năm 2021. 

- Địa điểm: tại trụ sở 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. 

 

   
Nơi nhận: 

- Đăng tải trên Cổng TT quốc gia về đấu giá tài 

sản; 

- Đăng tải trên Cổng TTĐT Tổng cục THADS; 
- Đăng tải trên Trang TTĐT Cục THADS tỉnh Cà 

Mau; 

- Lưu: VT, HSTHA.                                                

CHẤP HÀNH VIÊN 
 

 

 

 

 

Trương Sơn Nam 
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