
                                                

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP HÀ NỘI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 1247/TB-CTHADS 

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký danh sách cung cấp dịch vụ thẩm định giá, đấu giá tài 

sản trong thi hành án dân sự  

 

Thực hiện Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản để thi 

hành án ban hành theo Quyết định số 1079/QĐ-THADS ngày 25/12/2020 và 

Công văn 187/TCTHAD-NV1 ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Tổng cục Thi 

hành án dân sự về việc lập danh sách tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản để 

ban hành danh sách tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá năm 2022, Cục Thi hành 

án dân sự thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai việc đăng ký cung cấp dịch vụ 

thẩm định giá, đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự và thông báo đến các tổ 

chức thẩm định giá, tổ chức đấu giá có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật 

có nhu cầu cung cấp dịch vụ thực hiện việc đăng ký như sau: 

1. Điều kiện đăng ký: Tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản trên địa bàn 

Hà Nội (ngoại trừ là Văn phòng đại diện): Tổ chức thẩm định giá có tên trong 

danh sách đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Cục Quản lý giá; Tổ 

chức đấu giá đã đăng trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản 

(dgts.moj.gov.vn). 

2. Hồ sơ đăng ký gồm: 

Văn bản đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ; hồ sơ năng lực có các tài liệu: 

giới thiệu, thuyết minh về phạm vi dịch vụ cung cấp, năng lực và kinh nghiệm 

cung cấp dịch vụ, mô hình quản trị, tổ chức nhân sự, phương pháp, tiêu chuẩn, 

quy trình thẩm định giá, đấu giá; số lượng dự án, hợp đồng dịch vụ đã thực hiện; 

bản sao các loại giấy tờ pháp lý đủ điều kiện cung cấp dịch vụ của tổ chức, đủ 

điều kiện hành nghề của thẩm định viên về giá, của đấu giá viên và các thông tin, 

tài liệu liên quan khác. 

3. Địa điểm nhận hồ sơ: Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội 

Địa chỉ: Tổ dân phố Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội (đối diện UBND phường Mỹ Đình 1) 

Điện thoại liên hệ: 0936.007.929 – đ/c Vũ Thị Giang Huyền  

4. Thời hạn đăng ký: trước 10h00 ngày 15/02/2022 

Thông báo và kính mời các tổ chức cung cấp dịch vụ thẩm định giá, dịch 

vụ đấu giá tài sản biết, tham gia đăng ký cung cấp dịch vụ./. 

 

  Nơi nhận: 

- Cục trưởng (để b/c); 
- Trang TTTĐT Cục THADS TP Hà Nội; 

- Cổng TTĐTQG về đấu giá tài sản; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Quốc Thái 
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