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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 80/TB-CCTHADS       Đăk Tô, ngày 16 tháng 4 năm 2021 

 
THÔNG BÁO 

Về việc bán đấu giá tài sản 

 

Căn cứ Quyết định số 14/2016/QĐST-DS ngày 17 tháng 11 năm 2016 của 

Tòa án nhân dân huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 15/2016/QĐST-DS ngày 18 tháng 11 năm 2016 của 

Tòa án nhân dân huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định thi hành án số 55/QĐ-CCTHA ngày 27 tháng 12 năm 2016 

của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định thi hành án số 58/QĐ-CCTHA ngày 17 tháng 01 năm 2017 

của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định thi hành án số 136/QĐ-CCTHA ngày 29 tháng 5 năm 2017 

của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định thi hành án số 114/QĐ-CCTHA ngày 16 tháng 3 năm 2020 

của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định cưỡng chế số 04/QĐ-CCTHA ngày 27 tháng 3 năm 2020 

của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 0913/07.20/THA/GLI/EXIMA ngày 21 

tháng 7 năm 2020 của Công ty cổ phần thẩm định giá E Xim (Công ty EXIMA) 

– Văn phòng đại diện tại tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 47/2021/HĐDV-GLKT ngày 

13/4/2021 giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đăk Tô với Công ty đấu giá 

hợp danh Gia Lai Kon Tum; 

Căn cứ Thông báo số 47/2021/TBĐG-GLKT ngày 13/4/2021 của Công ty 

đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum; 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum tổ chức bán đấu 

giá các tài sản sau: 

Tài sản tổ chức bán đấu giá gồm:   

           * Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 32, tờ bản đồ số 

43, diện tích: 4.554m2. Địa chỉ thửa đất: Thôn 4, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất số BV 420746 vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 



CH 05344 do UBND huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum cấp ngày 02/11/2015 đứng tên 

ông Phạm Công Liên và bà Nguyễn Thị Lệ Huyền. Quyền sử dụng đất có các tứ 

cận như sau: 
 

- Phía Đông giáp đường đất; 

- Phía Tây giáp đất của ông  A Nông; 

 - Phía Nam giáp đất của ông A Mét; 

 - Phía Bắc giáp đất của ông A Nơ. 

* Tài sản khác gắn liền với đất: 

- Có 2.277 cây bờ lời tái sinh năm thứ 3, cây phát triển xấu.  

Giá khởi điểm: 41.976.926đ (Bốn mươi mốt triệu chín trăm bảy mươi sáu 

nghìn chín trăm hai mươi sáu đồng). 

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Hết ngày 26/4/2021. 

Thời gian công bố kết quả đấu giá: 15 giờ 00 ngày 28 tháng 4 năm 2021. 

Địa điểm bán đấu giá tại: Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum.  

Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ công ty đấu 

giá hợp danh Gia Lai Kon Tum. 

Địa chỉ: 444 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum - điện thoại: 

02603.850.789. Di động: 0919.140.256. 

Vậy, Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự huyện Đăk Tô, tỉnh Kon 

Tum thông báo cho bà Huỳnh Thị Bích Sử, bà Thái Thị Thu Thủy, ông Phạm 

Công Liên biết. Ông Phạm Công Liên được quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ số 

tiền thi hành án và thanh toán các chi phí khác.  
 

Nơi nhận:                           CHẤP HÀNH VIÊN 
- Các đương sự; 

- Viện KSND huyện Đăk Tô;       

- UBND xã Diên Bình;            (Đã ký) 

- Kế toán nghiệp vụ; 

- Lưu: VT, HSTHA.   

            Trần Quốc Tuyến     

    


