
                                                                                                                                   

THÔNG BÁO 

     Về việc bán đấu giá tài sản 

 

 

Căn cứ Bản án số 143/2019/DS-ST ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Tòa án 

nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; 

Căn cứ Quyết định thi hành án số 1010/QĐ-CCTHADS ngày 02 tháng 3 năm 

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

Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 20/QĐ-CCTHADS ngày 

05 tháng 5 năm 2020 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trần 

Văn Thời; 

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 150720/CT-SP ngày 17 tháng 7 năm 2020 

của Công ty TNHH Thẩm định giá và Đào tạo Song Pha; 

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 99/2021/HĐ-ĐGHD.CM ngày 25 

tháng 10 năm 2021 giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trần Văn Thời và Công 

ty đấu giá hợp danh Cà Mau; 

Căn cứ Thông báo về việc đấu giá tài sản số 99/2021/TB-ĐGHD ngày 26 

tháng 10 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 tài sản sau: 

1. Tài sản đấu giá: 

01 tàu cá mang số đăng ký CM-99894-TS do ông Lê Văn Lịnh đứng tên, tàu cá 

mẫu CM-01/15.HC, vật liệu vỏ bằng gỗ, chiều dài Lmax = 21,7m, chiều rộng Bmax 

= 6,1m, chiều cao mạn D=1,8m, tổng dung tích 54,73 TĐK, lắp một máy chính kí 

hiệu là Weichai-WP12C450-21, số máy 150025455, công suất máy chính là 331KW, 

nơi chế tạo Trung Quốc, lắp đặt máy giám sát hành trình nhà cung cấp thiết bị là 

BINHANH, mã thiết bị 300434063575050, 01 máy phát điện hiệu ESKI kiểu 02 lốc. 

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: 

- Thời gian (trong giờ hành chính): từ ngày 09/11/2021 đến 17 giờ 00 phút 

ngày 10/11/2021. 

- Địa điểm: Khóm 6A, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 

Liên hệ Chấp hành viên Nguyễn Đình Khiêm, số điện thoại 0944.120.230 

    

 CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH CÀ MAU        

           CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

HUYỆN TRẦN VĂN THỜI 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 12 /TB-CCTHADS Huyện Trần Văn Thời, ngày 26 tháng 10 năm 2021 



3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá 

- Thời gian (trong giờ hành chính): liên tục kể từ ngày thông báo đến 17 giờ 00 

phút ngày 16/11/2021. 

- Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Cà Mau (số 207, Ngô Gia Tự, khóm 5, 

phường 5, thành phố Cà Mau). 

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước:  

- Giá khởi điểm: 265.813.503 đồng (hai trăm sáu mươi lăm triệu, tám trăm 

mười ba nghìn, năm trăm lẻ ba đồng). 

- Tiền đặt trước: 26.581.000 đồng (hai mươi sáu triệu, năm trăm tám mươi mốt 

nghìn đồng). Nộp tiền đặt trước từ ngày 16/11/2021 đến 17 giờ ngày 18/11/2021. 

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: lúc 9 giờ 00 phút, ngày 19/11/2021. 

- Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Cà Mau (số 207, Ngô Gia Tự, khóm 5, 

phường 5, thành phố Cà Mau). 

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

TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cà Mau, ông Lê Văn Lịnh và bà 

Võ Thị Điệp được biết./.     

                                                                                                 

                                                                                        CHẤP HÀNH VIÊN 
Nơi nhận: 
- Đương sự; 

- UBND TT. Sông Đốc; 

- Viện KSND huyện Trần Văn Thời; 

- Lưu: VT, HSTHA.                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                Nguyễn Đình Khiêm 
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