
                                                                                                                                       
 

                                                                                                                    
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-CCTHADS Đầm Dơi, ngày     tháng 4 năm 2021 

 

THÔNG BÁO  

V/v lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản 

   

Căn   n  n số 109/DS-ST ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Toà án nhân dân 

huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau; 

Căn c   u  t   nh số 1323/ Đ-CCTHA, ngày 04 th ng 5 năm 2019;  Đ 

số 301/ Đ-CCTHA ngày 04 th ng 11 năm 2019 của Chi cục tr  ng Chi cục Thi 

h nh  n d n s  hu ện Đầm Dơi; 

Căn c   u  t   nh kê biên số 25/ Đ-CCTHA ng   23 th ng 7 năm 2020 

của Chấp h nh viên Chi cục Thi h nh  n d n s  hu ện Đầm Dơi; 

Chi cục Thi h nh  n d n s  hu ện Đầm Dơi thông báo công khai về việc l a 

chọn tổ ch c thẩm   nh giá tài s n, gồm c c nội dung sau: 

- Tên, địa chỉ của người có tài sản thẩm định giá: Chi cục Thi h nh  n d n 

s  hu ện Đầm Dơi. 

- Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá trị của tài sản:  

  u ền sử dụng  ất tại thửa 205, tờ b n  ồ số 11, diện tích ,0m
2
, tọa lạc ấp 

  u Sen, xã T n Du ệt, hu ện Đầm Dơi, tỉnh C  Mau, theo giấ  ch ng nhận 

qu ền sử dụng  ất số CE 862617 do ông Tr ơng Công Th nh   ng tên,   ợc S  

T i Ngu ên v  Môi tr ờng tỉnh C  Mau cấp năm 2017 

          - Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản: Tổ ch c thẩm   nh giá 

ph i có  ủ c c  iều kiện theo qu    nh của Luật gi  số 11/2012/ H13 ng   

20/6/2012,   ợc hoạt  ộng thẩm   nh gi .  

 Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Tổ ch c thẩm   nh giá nộp hồ sơ 

 ăng ký tham gia   nh gi  tại Chi cục Thi h nh  n d n s  hu ện Đầm Dơi, kể từ 

ngày Thông báo này  ăng trên Trang thông tin  iện tử của Cục Thi h nh  n d n 

s  tỉnh C  Mau   n h t ng   27/4/2021 .                          

 

CHẤP HÀNH VIÊN 

 
  Nơi nhận: 
- Trang TTĐT Cục THADS tỉnh C  Mau; 

- L u: VT, HSTHA. 

Lâm Đức Hòa 
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