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Thái Bình, ngày 30 tháng 12 năm 2020. 

 

THÔNG BÁO 
V/v lựa chọn tổ chức thẩm định giá 

 

Căn cứ Điều 115, Khoản 2 Điều 126, Điều 98 Luật Thi hành án dân sự (được sửa 

đổi, bổ sung năm 2014); 

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ–CTHADS, Quyết định số 02/QĐ–CTHADS ngày 

18/10/2018, Quyết định số 01/QĐ – CTHADS ngày 08/11/2019 của Chấp hành viên Cục 

Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình (Cục THADS) về việc cưỡng chế giao tài sản cho người 

mua được tài sản bán đấu giá, 

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình thông báo: 

1. Cục THADS phối hợp với các cơ quan hữu quan có liên quan và chính quyền địa 

phương tiến hành mở niêm phong để thẩm định giá đối với các tài sản mà Cục THADS đã 

niêm phong, giao bảo quản khi tổ chức cưỡng chế giao tài sản cho người mua được tài sản 

bán đấu giá ngày 01/11/2018 và ngày 21/11/2019 tại Nhà máy liên hợp dệt may khăn bông 

xuất khẩu Thái Bình, đường Trần Đại Nghĩa, khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái 

Bình, tỉnh Thái Bình và số 144, đường Quang Trung, tổ 6, phường Trần Hưng Đạo, thành 

phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Thời gian dự kiến 03 ngày, từ 07 giờ 30 ngày 06/01/2021. 

2. Lựa chọn tổ chức thẩm định giá cụ thể như sau:  

2.1. Tên tài sản thẩm định giá: Các tài sản mà Cục THADS đã niêm phong, giao bảo 

quản khi tổ chức cưỡng chế giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá ngày 

01/11/2018 và ngày 21/11/2019. 

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

Tổ chức thẩm định giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản. 

2.3. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá: Trong thời gian làm việc 

các ngày từ 30/12/2020 đến trước 16 giờ ngày 05/01/2021.  

2.4. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá tại: Trụ sở Cục Thi hành án 

dân sự tỉnh Thái Bình. 

 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 
- Đăng tải trên Trang thông tin điện tử Cục THADS Thái Bình; 

- Niêm yết tại trụ sở Cục THADS tỉnh Thái Bình; 

- Viện KSND tỉnh Thái Bình (để kiểm sát); 

- Kế toán nghiệp vụ; 

- Lưu: VT, HS THA. 

CHẤP HÀNH VIÊN 

 

 

 

Ngô Quang Toản 
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