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Số: 477/TB-CCTHADS             Cái Nước,  ngày 21 tháng 9 năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản 

 

Căn cứ Quyết định số 123/2021/QĐST-DS ngày 06/7/2021 của Tòa án nhân 

dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau; Quyết định số 28/2022/QĐST-DS ngày 

22/02/2022 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau   

Căn cứ Quyết định thi hành án số 1390/QĐ-CCTHADS ngày 08/7/2021; 

Quyết định thi hành án số 1400/QĐ-CCTHADS ngày 12/7/2021 của Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau; Quyết định thi hành án số 618/QĐ-

CCTHADS ngày 25/3/2022; Quyết định thi hành án số 464/QĐ-CCTHADS ngày 

07/3/2022  của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau; 

Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 31/QĐ-CCTHADS 

ngày 04/5/2022 của Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự huyện Cái Nước; 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Nước thông báo công khai về việc lựa 

chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thẩm định giá kê biên, cụ thể: 

1. Tên tài sản thẩm định giá gồm:  

Quyền sử dụng đất (đất nuôi trồng thủy sản NTS) thuộc tờ bản đồ số 12, thửa 

số 60 (Bản đồ địa chính năm 2012), diện tích 1.195,1 m
2
, tọa lạc tại khóm 3, thị trấn 

Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau (chi tiết tài sản theo biên bản kê biên ngày 

20/9/2022). 

2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá: 

Tổ chức thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá theo quy định 

của pháp luật, có tên trong danh sách hành nghề thẩm định giá năm 2022 theo 

Thông báo của Bộ Tài chính; 

Có phương án thẩm định giá khả thi, hiệu quả, thời gian thẩm định hợp lý. 

3. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: 

Tổ chức thẩm định giá tài sản nộp hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá tại 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Nước kể từ ngày Thông báo đăng trên Trang 

thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau đến hết 17 giờ ngày 26 

tháng 9 năm 2022.        

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Nước thông báo để các tổ chức thẩm 

định giá biết.  



                                    CHẤP HÀNH VIÊN 
  Nơi nhận:  

- Trang TTĐT Cục THADS tỉnh; 

- Lưu: VT, HS THA                                                            
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