
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

TỈNH TRÀ VINH 
 

Số:         /CTHADS.VP 
“V/v đăng tải thông tin kết quả bán đấu giá 

tài sản lên Cổng/Trang thông tin điện tử 

của Tổng cục và Cục” 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Trà Vinh, ngày 20 tháng 5 năm 2020 

 

 

Kính gửi: - Các Chấp hành viên thuộc Cục THADS tỉnh; 

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

 

 

Thực hiện 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”. Ngày 27/4/2020 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh có Công 

văn số 257/CTHADS-NV “Về việc chỉ đạo nghiệp vụ thẩm định giá, bán đấu 

giá”, theo đó Cục trưởng có chỉ đạo:  

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 và 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).  

Tuy nhiên đến nay Văn phòng chỉ mới nhận được thông tin do Chi cục 

THADS Càng Long cung cấp. Vì vậy, Văn phòng đề nghị các đơn vị còn lại nếu 

có thông tin về việc bán đấu giá tài sản, kết quả bán đấu giá tài sản phải kịp thời 

cung cấp cho Văn phòng để thực hiện đăng tải đầy đủ lên Cổng thông tin điện tử 

của Tổng cục và Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh đảm 

bảo đúng theo quy định. 

Yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố; Các 

Chấp hành viên thuộc Cục THADS tỉnh nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận:      

- Như trên (thực hiện); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Lưu VT.                                                                                                                                               

TL. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ PHỤ TRÁCH VĂN PHÒNG 
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