
                                                                                                                                       
 

                                       

                                                                          
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH CÀ MAU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

HUYỆN ĐẦM DƠI 

  

Số:          /TB-THADS Đầm Dơi, ngày        tháng 6  năm 2022 

 

THÔNG BÁO  

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

   

 Căn cứ khoản 1 Điều 6 Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 

của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; 

Căn cứ Thông báo số 15/TB-THADS ngày 10/6/2022 của Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Đầm Dơi về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; 

Căn cứ kết quả đánh giá, chấm điểm đối với các tổ chức đăng ký tham gia 

cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản ngày 21/6/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Đầm Dơi. 

Sau khi xem xét hồ sơ năng lực, đánh giá, chấm điểm các tổ chức đăng ký 

tham gia cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản. Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Đầm Dơi thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cụ thể như sau: 

- Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Mekong - 

chi nhánh Cà Mau. 

- Người đại diện theo pháp luật: ông Lại Văn Sơn – Trưởng chi nhánh, 

chức vụ: Giám đốc - Đấu giá viên. 

- Địa chỉ trụ sở: số 158B, Lý Thường Kiệt, khóm 7, phường 6,  thành phố 

Cà Mau, tỉnh Cà Mau. 

- Mã số thuế: 1801645932. 

- Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản số 

05/TP-ĐKHĐ ngày 26/10/2020. 

Đề nghị đại diện Công ty đấu giá hợp danh Mekong - Chi nhánh Cà Mau 

đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Dơi để làm việc, ký kết Hợp đồng 

dịch vụ đấu giá tài sản của ông Phạm Văn Hà và bà Tiêu Thị Tào địa chỉ ấp Tấn 

Ngọc, xã ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau./. 

(Kèm theo Thông báo kết quả lựa chọn, chấm điểm theo Phụ lục II của 

Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 21/6/2022 của Bộ Tư pháp).   

    

 
Nơi nhận: 

- Trang TT Cục THADS tỉnh Cà Mau; 

- CổngTTĐT Tổng cục THADS 

- Cổng TTQG về đấu giá tài sản; 

- Lưu: VT, HSTHA. 

 

CHẤP HÀNH VIÊN 

 

 

 

 

Lâm Đức Hòa 
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