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         Huyện Trần Văn Thời, ngày 04 tháng 6 năm 2021 

                            

 

THÔNG BÁO 

Về việc bán đấu giá tài sản 
 

 

Căn cứ Quyết định thi hành án số 226/QĐ-CCTHADS ngày 02 tháng 11 

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

Thời; 

 Căn cứ Quyết định cưỡng chế số 20/QĐ-CCTHADS ngày 24 tháng 12 

năm 2020 và Quyết định cưỡng chế số 31/QĐ-CCTHADS ngày 25 tháng 02 

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

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 40, 41/2021/CT-TVCorp ngày 19 

tháng 3 năm 2021 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thuận Việt; 

Căn cứ Quyết định giảm giá số 76/QĐ-CCTHADS ngày 31 tháng 5 năm 

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

Căn cứ Thông báo số 58/NY-ĐGHD ngày 02 tháng 6 năm 2021 của 

Công ty Đấu giá Hợp danh Cà Mau, 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trần Văn Thời đã ký hợp đồng với 

Công ty Đấu giá Hợp danh Cà Mau để tổ chức bán đấu giá các tài sản sau: 

1. Tài sản 1: 

 Tàu cá Tấn Huy mang số đăng ký CM-99336-TS do ông Lâm Huy 

Cường đứng tên, tàu cá mẫu thiết kế CM-018-TS. 

- Thân tàu: vật liệu vỏ gỗ, chiều dài Lmax =24,80 m, chiều rộng Bmax = 

7,27m, chiều cao mạn D = 2,46m. 

- Máy chính: nhãn hiệu Misubishi – Nhật Bản, năm sản xuất: 2016, số 

máy: 37428, kiểu hộp số: thủy lực. 

- Hộp số đông cơ thủy lực: nhãn hiệu Hangzhou Fada, xuất xứ: Trung 

Quốc, model: D300. 

- Thiết bị đẩy tàu; kiểu: cố định, vật liêu chế tạo: hợp kim đồng, đường 

kính: 2,08m, số cánh: 4. 

- Thiết bị nèo – chằng buộc: neo phải 01 cái, neo trái 01 cái, dây xích 

phải dài 20 m, dây xích trái dài 20 m. 

- Hệ lái thủy lực: bánh lái, trục lái bằng sắt ốp inox 60. 

- Thiết bị bảo quản cá, đông lạnh: bạc khoang cá loại dày, foam bằng tấm 

cách nhiệt PU, tấm đệm mút khoang cá chống nhiệt. 



- Thiết bị phụ trên tàu: 01 radar hàng hải, 01 định vị, 01 máy phát VHF 

hai chiều, 01 máy phát vô tiếng điện, 01 máy dò cá kiêm độ sâu, và các thiết bị 

phụ khác. 

2. Tài sản 2: 

Ngư lưới cụ: Phao 2.700 cái, dây 14mm: 168 kg, chao 3 phân (lưới cào): 

60 kg, dây 8mm: 67,2 kg, lưới 9mm: 1.260 kg, lưới 6mm: 1.584 kg, lưới 

12mm: 198 kg, lưới 18mm: 72 kg, lưới cào xám: 166 kg, lươi chao xanh: 80 kg, 

lưới chao đủa: 130 kg, dây bô 10mm: 83 kg, lưới cào 2p: 80 kg, chì 2.500 kg, 

khoen inox: 1.000 kg. 

          3. Tài sản 3: 

Tàu cá Tấn Huy 2 số đăng ký CM-99891-TS do ông Lâm Huy Cường 

đứng tên, mẫu thiết kế dân gian. 

          - Thân tàu: vật liệu vỏ gỗ, chiều dài Lmax = 15,70 m, chiều rộng Bmax = 

4,4 m, chiều cao mạn D = 1,96m. 

          - Máy chính: nhãn hiệu Isuzu-6, nơi sản xuất Nhật Bản, số máy 6RB1-

513833, công suất 250CV. 

          - Thiết bị trên tàu: bánh lái, hộp số, mỏ neo, hệ thống điện. 

Giá khởi điểm:  

Tài sản 1: 2.960.000.000 đồng (một tỷ, sáu trăm triệu đồng).  

Tài sản 2: 226.638.900 đồng (hai trăm hai mươi sáu triệu, sáu trăm ba 

mươi tám nghìn chín trăm đồng). 

Tài sản 3: 480.000.000 đồng (Bốn trăm tám mươi triệu đồng).  

Mức giảm giá 10% so với giá khởi điểm, giá tài sản bán tiếp theo (giảm 

lần 01) là:  

Tài sản 1: 2.664.000.000 đồng (hai tỷ, sáu trăm sáu mươi bốn triệu 

đồng).  

Tài sản 2: 203.975.010 đồng (hai trăm lẻ ba triệu, chín trăm bảy mươi 

lăm nghìn, không trăm mười đồng). 

Tài sản 3: 432.000.000 đồng (Bốn trăm ba mươi hai triệu đồng). 

Tổng giá trị các tài sản: 3.299.975.010 đồng ( ba tỷ, hai trăm chín mươi 

chín triệu, chín trăm bảy mươi lăm nghìn, không trăm mười đồng).  

Đăng ký tham gia đấu giá kể từ ngày thông báo, niêm yết đến 17 giờ 00 

phút ngày 28 tháng 6 năm 2021. 

 Thời gian tổ chức đấu giá:  

Tài sản 1: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 01 tháng 7 năm 2021.   

Tài sản 2: Lúc 09 giờ 30 phút ngày 01 tháng 7 năm 2021.  

Tài sản 3: Lúc 10 giờ 00 phút ngày 01 tháng 7 năm 2021.   

 Địa điểm đấu giá: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Cà Mau, địa chỉ: số 207, 

Ngô Gia Tự, khóm 5, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Điện thoại 

02903 829939.  



Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trần Văn Thời thông báo cho ông 

Lâm Huy Cường, bà Lê Thị Hồng Phượng và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam được biết.     

                                                                                                 

                                                                                               CHẤP HÀNH VIÊN 

Nơi nhận: 

- Các đương sự; 

- UBND thị trấn Sông Đốc; 

- Viện KSND huyện Trần Văn Thời; 

- Lưu: VT, HSTHA.                                                                                                        

                                                                                                                                       

                                                                                                     Võ Chí Đoán 
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