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THÔNG BÁO  

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

      

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; 

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014); 

Căn cứ Bản án số 09/2016/KDTM-ST ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Tòa án 

nhân dân thành phố Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định thi hành án số 797 QĐ/CCTHADS và số 798 /QĐ-

CCTHADS cùng ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành 

án dân sự thành phố Phan Rang – Tháp Chàm; 

Căn cứ Quyết định Cưỡng chế thi hành án số 19/QĐ-CCTHA ngày 12       

tháng 5 năm 2017 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan 

Rang-Tháp Chàm; 

Căn cứ Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Chi 

cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm; 

Căn cứ kết quả thẩm định giá số 2911/2017/VLAND, ngày 11 tháng 8 năm 

2017 của Công ty Thẩm định giá Đất Việt; 

Để Bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật được thực thi một cách nghiêm 

minh, đúng pháp luật, bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của 

công dân, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố đã kê biên tài sản 

thế chấp bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ vay của ông Trần Hoàng Nam, địa chỉ: Số 37 

Phan Bội Châu, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để 

đảm bảo thi hành Bản án số 09/2016/KDTM-ST ngày 05 tháng 8 năm 2016 của 

Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang. 

Do các đương sự không thỏa thuận được về tổ chức bán đấu giá nên Chấp 

hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm thông báo 

công khai lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản. Bằng văn bản này, Chấp hành viên Chi 

cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang – Tháp Chàm thông báo về việc lựa 

chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, cụ thể như sau: 

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự 

thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, địa chỉ: Số 20 Lê Hồng 

Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; 

điện thoại: 0259.350.1389. 

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:  


