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           THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản 

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

chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để thi hành án. 

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

bổ sung năm 2014; 

Căn cứ Bản án số 06/2017/KDTM, ngày 17/11/2017 của Tòa án nhân dân quận 

Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ; 

Căn cứ Quyết định thi hành án số: 357, 358/QĐ.CCTHADS ngày 19 tháng 3 

năm 2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thới Lai; 

Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số: 26/QĐ.CCTHADS ngày 21 

tháng 6 năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thới Lai; 

Căn cứ biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 02/7/2021 của Chi cục thi hành án 

dân sự huyện Thới Lai; 

Căn cứ Quyết định 1079/QĐ-TCTHADS, ngày 25 tháng 12 năm 2020. Về việc 

ban hành qui trình lựa chọn tổ chức Thẩm định giá, đấu giá tài sản để thi hành án. 

Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 008/BĐS/2021-CT.ĐA/CT, ngày 26 tháng 

10 năm 2021 của Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư dịch vụ Thẩm định giá Đông á, 

Chi nhánh thành phố Cần Thơ. 

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

chọn tổ chức bán đấu giá tài sản sau: 

 Người có tài sản bán đấu 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 bán đấu giá: Quyền sử dụng đất, cụ thể như sau:  

 Quyền sử dụng đất với diện tích 17.169m2 loại đất chuyên trồng lúa, tại thửa 

395, tờ bản đồ 03, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH1719 do Ủy ban nhân 

dân huyện Thới Lai cấp ngày 15/6/2015 cho ông Lê Văn Trung đứng tên. Đất tọa lạc 

ấp Trường Phú, xã Trường Thành, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. (Nay là ấp 

Trường Hưng, xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, tp Cần Thơ. Diện tích khi kê biên 

đo đạt thực tế là 16.968,4m2 , tài sản được thẩm định có giá là: 1.272.630.000 đồng 

(một tỷ, hai trăm bảy mươi hai triệu, sáu trăm ba mươi ngàn đồng). 



Thời gian đăng ký nộp hồ sơ đấu giá: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể 

từ ngày đăng thông báo. 

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tổ chức bán đấu 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). Số điện thoại liên 

hệ: 02923.689240. 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thới Lai thông báo để các Tổ chức bán đấu 

giá tài sản, có nhu đăng ký bán đấu giá liên hệ phối hợp thực hiện theo quy định./. 

 

Nơi nhận:               CHẤP HÀNH VIÊN 
- Cổng thông tin Tổng cục THADS;      

- Trang thông tin điện tử Cục THADS TPCT; 

- Đương sự 

- Lưu: VT, HSTHA.     
                    

                                                                                        

                                                                                       Nguyễn Công Lý 
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