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THÔNG BÁO 

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

 

Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên số 51/QĐ-CCTHADS ngày 08 tháng 4 năm 

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

Căn cứ Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 04 tháng 5 năm 2021 của Chấp hành 

viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trần Văn Thời, 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trần Văn Thời thông báo công khai về việc lựa 

chọn tổ chức Thẩm định giá tài sản như sau: 

1. Tên tài sản thẩm định giá 

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 26; tờ bản đồ số 05, mục đích sử dụng: đất 

chuyên trồng lúa nước; địa chỉ phần đất tại ấp 2B, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn 

Thời, tỉnh Cà Mau được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số DB204010 ngày 29 tháng 3 năm 2021 cho ông Lê Văn Thành và 

các tài sản gắn liền với đất. 

2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản 

- Doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động 

thẩm định giá thuộc danh sách công khai của Bộ Tài chính. Doanh nghiệp, chi nhánh 

thẩm định giá có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên, có ít nhất là 03 chứng thư thẩm định giá 

trong năm 2020. 

- Tổ chức thẩm định giá tài sản nộp hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định tại Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện Trần Văn Thời đến hết 16h30, ngày 07 tháng 5 năm 2021. Hồ 

sơ gồm: 

+ Hồ sơ năng lực. 

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. 

+ Bảng kê các chứng thư thẩm định giá năm 2020. 

 

 

 



Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trần Văn Thời thông báo đến các doanh nghiệp, 

chi nhánh thẩm định giá trong tỉnh Cà Mau được biết./. 

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

- Lưu: VT, HSTHA.                                                                                  

                                                                                                                          

Dương Thị Phương 


		2021-05-05T14:07:25+0700
	Việt Nam
	Dương Thị Phương<phuongdt.cmu@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




