
     CỤC T.H.A DS TP. CẦN THƠ    CộNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

  CHI  CỤC T.H.A DS H THỚI LAI           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     
     

   Số: 108/TB-CCTHADS                 Thới Lai, ngày 29 tháng 12 năm 2021  
 

        
          THÔNG BÁO       

Về việc đăng ký thẩm định giá tài sản 
 

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008 và được sửa 

đổi, bổ sung năm 2014; 

Căn cứ Quyết định dân sự sơ thẩm số: 24/2021/QĐST-DS ngày 

29/01/2021 của Tòa án nhân dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ; 

Căn cứ Quyết định thi hành án số: 739, 740/QĐ.CCTHADS ngày 02 

tháng 07 năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thới Lai; 

Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số: 07/QĐ.CCTHADS ngày 02 

tháng 12 năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thới Lai; 

Căn cứ biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 16/12/2021 của Chi cục thi 

hành án dân sự huyện Thới Lai; 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ thông 

báo về việc đăng ký thẩm định giá tài sản cụ thể như sau: 

- Người có tài sản thẩm định giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thới 

Lai thành phố Cần Thơ, địa chỉ: Khu hành chính huyện Thới Lai (Ấp Thới 

Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ). 

- Tên tài sản thẩm định giá: Xe gắn máy mang biển số 65H1-215.85, nhãn 

hiệu Yamaha-Nouvo, số máy E3R7E084613, số khung 9210GY084608, giấy 

chứng nhận đăng ký môtô, xe máy số 009619 do công an huyện Thới Lai cấp 

ngày 12/10/2016 do ông Nguyễn Thanh Phong đứng tên.  

 - Thời gian đăng ký nộp hồ sơ thẩm định giá: Trong thời hạn 02 (hai) 

ngày làm việc kể từ ngày thông báo. 

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thẩm định giá: Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Thới Lai thành phố Cần Thơ, địa chỉ: Khu hành chính huyện Thới Lai 

(Ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ). ĐT: 

02923.689240. 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thới Lai thông báo để các cơ quan 

thẩm định giá có nhu cầu liên hệ phối hợp thực hiện theo quy định. 

Nơi nhận:                CHẤP HÀNH VIÊN 

- Trang thông tin Tổng cục THADS; 

- Trang thông tin điện tử Cục THADS TPCT; 

- Đương sự; 

- Lưu: VT, HSTH                                                                           

 

   Phạm Văn Te 
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