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THÔNG BÁO  

Về đấu giá tài sản  

      

Căn cứ khoản 2 Điều 101 Luật thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung 

năm 2014); 

Căn cứ Bản án số 84/2020/DS-ST ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Tòa án 

nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; 

Căn cứ Quyết định thi hành án số 1975/QĐ-CCTHADS ngày 23 tháng 7 năm 

2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trần Văn Thời; 

Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 

với đất số 23/QĐ-CCTHADS ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; 

Căn cứ Quyết định giảm giá tài sản (lần 1) số 72/QĐ-CCTHADS ngày 31 

tháng 6 năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trần Văn Thời; 

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trần Văn Thời tiếp tục tổ 

chức đấu giá tài sản đã kê biên: 

Tên tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Thống Nhất. 

Địa chỉ: số 15/4, đường Phan Đình Phùng, khóm 1, phường 2, TP Cà Mau, 

tỉnh Cà Mau. 

Để ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đã kê biên sau: 

- Quyền sử dụng đất có diện tích 1.400m2 thuộc thửa số 131, tờ bản đồ số 05, 

theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD 507895 cấp ngày 15/4/2011.  

- Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 105, tờ bản đồ số 05, theo giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số BD 507894 cấp ngày 15/4/2011 (theo đo đạt thực tế thửa đất 

có diện tích là 7963,3m2).  

- Các loại cây trồng và công trình xây dựng có trên phần đất. 

Giá khởi điểm: 720,554,400đ (bảy trăm hai chục triệu năm trăm năm mươi 

bốn ngàn bốn trăm đồng). 

Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong 

giờ hành chính, kể từ ngày thông báo niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến hết 15 

giờ 00 ngày 12/7/2021, tại Công ty đấu giá hợp danh Thống Nhất, địa chỉ: số 15/4,  

 

 



 

đường Phan Đình Phùng, khóm 1, phường 2, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. 

Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: lúc 14 giờ 00 phút, ngày 15/7/2021, 

tại Công ty đấu giá hợp danh Thống Nhất, địa chỉ: số 15/4, đường Phan Đình 

Phùng, khóm 1, phường 2, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. 

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Công ty đấu giá hợp danh Cà Mau, địa chỉ: số 

15/4, đường Phan Đình Phùng, khóm 1, phường 2, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau, điện 

thoại 02903.831806. 

Ông Trần Văn Cảnh có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và 

các chi phí phát sinh trước khi mở cuộc bán đấu giá tài sản một (01) ngày làm việc. 

Vậy, thông báo để ông Trần Văn Cảnh, Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam – 

Chi nhánh huyện Trần Văn Thời được biết./.  

                                    

Nơi nhận:                                                                         CHẤP HÀNH VIÊN 
- Đương sự; 

- Viện KSND huyện Trần Văn Thời;                                                                                                               

- Trang TTĐT Cục THADS tỉnh Cà Mau; 

- Lưu: VT, HSTHA. 

                                                                                                Từ Công Tú 
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