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THÔNG BÁO  

Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá  

   
 

Căn cứ Bản án số 76/2020/QĐST-DS ngày 11/6/2020 của Tòa án nhân dân huyện 

Cái Nước, tỉnh Cà Mau;     

 Căn cứ Quyết định thi hành án số 1262/QĐ-CCTHADS ngày 31/7/2020 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 19/QĐ-CCTHADS ngày 

12/01/2021 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Nước; 

Căn cứ kết quả thẩm định giá tài sản số 246/2022/CT-TĐG ngày 15/9/2022 của 

Công ty cổ phần thẩm định giá Thuận Việt.. 

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

tổ chức bán đấu giá tài sản, gồm các nội dung sau: 

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

Cái Nước, tỉnh Cà Mau.   

   - Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất 

thuộc một phần thửa số 221, tờ bản đồ số 5, (Bản đồ năm 2017), diện tích 1.191,0 m
2
,  đất 

tọa lạc tại ấp Rau Dừa B, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số C 053406 cấp ngày 16/11/1994 do ông Nguyễn Thanh Thức đứng 

tên.    

Giá khởi điểm: 559.770.000 đồng (Năm trăm năm mươi chín triệu, bảy trăm bảy 

mươi ngàn đồng). 

- Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Tổ chức đấu giá tài sản phải có đủ các 

điều kiện theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản. 

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Tổ chức đấu 

giá tài sản nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá kể từ ngày Thông báo đăng trên Trang 

thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau đến hết ngày 26 tháng 9 năm 

2022.           

                            CHẤP HÀNH VIÊN 
  Nơi nhận: 
- Trang TTĐT Cục THADS tỉnh Cà Mau; 

- Lưu: VT, HSTHA. 

          

  

 

 

           Lư Văn Thống 
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