
                                                                                                                     

CỤC THADS TỈNH SÓC TRĂNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

THỊ XÃ NGÃ NĂM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 272/TB-THADS Ngã Năm, ngày 22 tháng 6 năm 2021 

 

THÔNG BÁO  

Về việc lựa chọn tổ chức định giá tài sản 

   

  

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016; 

Căn cứ Quyết định số 03/2018/QQĐST-KDTM ngày 24 tháng 10 năm 2018 

của Tòa án nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng; 

Căn cứ Quyết định thi hành án số 479/QĐ-CCTHADS ngày 22 tháng 3 năm 

2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ngã Năm; 

Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 04/QĐ-CCTHADS ngày 11 

tháng 12 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ngã Năm; 

1. THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN 

- Tên người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc 

Trăng.  

- Địa chỉ: Số 05 đường Phạm Văn Đồng, khóm 3, phường 1, thị xã Ngã Năm, 

tỉnh Sóc Trăng. 

2. THÔNG TIN TÀI SẢN ĐỊNH GIÁ 

Gồm toàn bộ thửa đất số 200, diện tích là 10.301,6 m2 và một phần thửa đất 

số 197, diện tích 6.205,8 m2 , loại đất chuyên trồng lúa nước, thuộc tờ bản đồ số 10, 

tọa lạc ấp Mỹ Đông I, xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. 

3.Tiêu chí lựa chọn tổ chức định giá tài sản:  

Tổ chức thẩm định giá được lựa chọn phải đáp ứng theo bảng tiêu chí đánh 

giá, chấm điểm các tổ chức thẩm định giá tài sản theo phụ lục 1 của Quyết định 

1097/QĐ-TCTHADS ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự 

- Bộ Tư pháp.  

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: 

- Thời gian: Trong 02 ngày làm việc liên tiếp kể từ thời điểm đăng thông báo 

này. 

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ngã Năm, 

tỉnh Sóc Trăng, địa chỉ: Số 05 đường Phạm Văn Đồng, khóm 3, phường 1, thị xã 

Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. 

- Mọi chi tiết liên hệ Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ngã Năm, khóm 3, 

phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Điện thoại 02993.869.926. 

Lưu ý: Tổ chức được lựa chọn sẽ nhận được thông báo của Chi cục Thi hành 

án dân sự thị xã Ngã Năm, đối với những tổ chức thẩm định không không được 

thông báo được hiểu là không được lựa chọn. 



Vậy Chi cục THADS thị xã Ngã Năm thông báo cho các tổ chức thẩm định 

giá biết./.                    

                                                                                      

                                                                                    CHẤP HÀNH VIÊN  

Nơi nhận: 
- Trang thông tin điện tử Cục THADS tỉnh Sóc Trăng; 

- Lưu VT. HSTHA. 

 

                                                                                             Nguyễn Văn Để 
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