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THÔNG BÁO 

Về việc ban hành danh sách tổ chức thẩm định giá tài sản 

đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật để cơ quan Thi hành án 

dân sự lựa chọn trong quá trình tổ chức THADS 

 

- Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 

năm 2008; Luật số 64/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; 

- Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

- Căn cứ Quyết định số 1079/QĐ-THADS ngày 25/12/2020 của Tổng 

cục Thi hành án dân sự (THADS) về việc ban hành Quy trình lựa chọn tổ chức 

thẩm định giá, bán đấu giá tài sản để thi hành án. 

Trên cơ sở kết quả rà soát, tổng hợp danh sách các tổ chức thẩm định giá 

tài sản từ các cơ quan THADS địa phương, Tổng cục THADS thông báo Danh 

sách các tổ chức thẩm định giá tài sản đáp ứng điều kiện theo quy định để thực 

hiện Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản trong thi hành án dân sự: 

Danh sách các tổ chức thẩm định giá tài sản gồm: 234 tổ chức (có danh 

sách kèm theo). 

Đề nghị các cơ quan THADS địa phương thường xuyên phối hợp với các 

cơ quan chuyên môn liên quan, nắm bắt thông tin, cập nhật kịp thời biến động 

các tổ chức trên địa bàn, báo cáo Tổng cục THADS. Trên cơ sở báo cáo của địa 

phương, danh sách tổ chức thẩm định giá tài sản này sẽ được điều chỉnh, bổ 

sung và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Tổng cục THADS, đảm bảo tổ 

chức thẩm định giá tài sản trong danh sách đáp ứng điều kiện của pháp luật để 

cơ quan THADS lựa chọn theo quy định. 

Trong quá trình tổ chức THADS, các cơ quan THADS và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của Luật 

THADS, Luật Giá và các văn bản hướng dẫn có liên quan./. 

 

Nơi nhận: 

- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để b/c); 

- Tổng Cục trưởng (để b/c); 

- Các Phó Tổng cục trưởng (để/c); 

- TTTK,QLDL&ƯDCNTT (để đăng tải); 

- Các đơn vị thuộc Tổng cục (để biết); 

- Cục THADS các tỉnh, TP trực thuộc TW (để t/h); 

- Lưu: VT, NV1. 

             

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ NGHIỆP VỤ 1 

                   

 

 

Đặng Văn Huy 
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