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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 Quyết định thi hành án số 77/QĐ-CCTHADS ngày 08 tháng 10 năm 

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

 Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 02/QĐ-CCTHADS ngày 26 

tháng 10 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trần Văn Thời; 

Căn cứ Quyết định giảm giá tài sản số 56/QĐ-CCTHADS ngày 20 tháng 4 

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 

lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đã kê biên: 

Tên tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Cà Mau. 

Địa chỉ: số 207, Ngô Gia Tự, khóm 5, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. 

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

Tàu cá mang số đăng ký CM-92424-TS do bà Nguyễn Ngọc Bích đứng tên, 

loại tàu cá mẫu dân gian, vật liệu bằng gỗ, chiều dài Lmax=25,00m, chiều rộng 

Bmax=7,60m, chiều cao mạn D=4,15m; 01 máy hiệu Komatsu, số máy 10023, công 

suất máy 744KW, nơi chế tạo Nhật và các tài sản kèm theo tàu như Hộp số trợ lực 4 

cấp, thiết bị đẩy (chân vịt + láp Inox) và 14 bồn nhựa loại 2000l. 

Giá khởi điểm: 2.334.084.936đ (hai tỷ ba trăm ba mươi bốn triệu không 

trăm tám mươi bốn ngàn chín trăm ba mươi sáu 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 17 

giờ 00 ngày 12/7/2021, tại Công ty đấu giá hợp danh Cà Mau, địa chỉ: số 207, 

đường Ngô Gia Tự, khóm 5, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. 

Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: lúc 10 giờ 00 phút, ngày 15/7/2021, 

tại Công ty đấu giá hợp danh Cà Mau, địa chỉ: số 207, đường Ngô Gia Tự, khóm 5, 

phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. 

 

 



 

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

207, đường Ngô Gia Tự, khóm 5, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau, điện thoại 

02903.829939. 

Công ty TNHH MTV Thủy sản Ngọc Bích, bà Nguyễn Ngọc Bích 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 Công ty TNHH MTV Thủy sản Ngọc Bích, Ngân hàng 

NN & PTNT Việt Nam, bà Nguyễn Ngọc Bích 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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