
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

TỈNH TRÀ VINH 

 

Số:            /CTHADS.NV 
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Trà Vinh, ngày         tháng 4 năm 2020 
         V/v Chỉ đạo nghiệp vụ THADS 

 

   Kính gửi: - Trưởng các Phòng chuyên môn, Chấp hành viên thuộc Cục; 

                   - Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, TX, TP. 

 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh nhận được Công văn số 789/TCTHADS-

TK.DL.CN ngày 16/3/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự V/v thẩm định giá, bán 

đấu giá, giao tài sản bán đấu giá thành. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ 

đạo như sau: 

1. Trưởng các Phòng chuyên môn, Chấp hành viên thuộc Cục, Chi cục 

trưởng Chi cục Thi hành án dân sự triển khai đầy đủ nội dung Công văn số 

789/TCTHADS-TK.DL.CN ngày 16/3/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự (Có 

đính kèm) đến toàn thể công chức của đơn vị. 

2. Đối với một số nội dung cụ thể về thẩm định giá, bán đấu giá, giao tài sản 

bán đấu giá thành: 

2.1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo luật định, Chi 

cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự, Trưởng phòng chuyên môn, Chấp hành viên 

chỉ đạo và thực hiện các tác nghiệp về thẩm định giá, bán đấu giá, giao tài sản bán 

đấu giá thành vv… đúng theo quy định pháp luật và chỉ đạo tại Công văn số 

789/TCTHADS-TK.DL.CN ngày 16/3/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự. 

2.2. Giám sát chặt chẽ việc kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá, giao tài sản 

bán đấu giá thành vv…do Chấp hành viên thuộc quyền quản lý thực hiện, đảm bảo 

tính minh bạch, chính xác, không để xảy ra vi phạm, tiêu cực. 

2.3. Kể từ 01/5/2020 trở đi, tất cả các thông tin về việc bán đấu giá tài sản, 

kết quả bán đấu giá tài sản đều phải đăng tải đầy đủ lên Cổng/Trang thông tin điện 

tử của Tổng cục, Cục Thi hành án dân sự tỉnh (Thông tin do các Chi cục, Chấp hành 

viên thuộc Cục cung cấp cho Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh để đăng tải). 

2.4. Để thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2020 (Nhất là về 

tiền), đối với tài sản không có người tham gia đấu giá, bán đấu giá không thành, 

Chấp hành viên phải báo cáo, đề xuất và tham khảo ý kiến của lãnh đạo đơn vị (Chi 

cục trưởng đối với Chi cục; Phó Cục trưởng chỉ đạo công tác nghiệp vụ đối với 

Cục) trước khi ra quyết định giảm giá; xem xét giảm giá sâu (không quá 10% theo 

quy định) để sớm bán được tài sản, đẩy nhanh tiến độ giải quyết án. 



Nhận được Công văn này, yêu cầu các đồng chí triển khai, nghiên cứu thực 

hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận:      

-Như trên (thực hiện); 

-Cục trưởng (b/c); 

-Lãnh đạo Cục; 

-Lưu VT, NV.                                                                                                                                               

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

 

                  Nguyễn Minh Khiêm 
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