
SO TU PHÁP TÎNH QUÁNG NINH cONG HOÀ X HOI CHn NGHÍA VI�T NAM 
TRUNG TAM DICH Vr 

DAU GIÁ TÀI SÅN 
So: 04/TB-TTDVÐGTSQN 

Doc Lp -Ty do - Hanh Phúe 

Quang Ninh, ngày 07 tháng 01 n�m 2022 

THÔNG BÁO DÁU GIÁ TÀI SÅN 

1. Tên, dËa chi cça tó chéc �âu giá tài sän: Trung tâm dËch vå �áu giá tài sån 
Quang Ninh (sau �ây goi là Trung tâm); �Ëa chi: Tâng 5 tru so Trung tâm Phuc vu Hành 
chinh cong tinh Quang Ninh. phurong Hông Hà, TP. Ha Long, tinh Quang Ninh. 

2. Tên, dËa chi cça nguoi có tài sán �âu giá: Chi cuc Hai quan cëa khâu Móng 
Cái: dia chi: Só 7, �¡i lÙ Hôa Binh, phuong Tràn Phú, thành phó Móng Cái, tinh Quàng 
Ninh. 

3. Thoi gian, dËa diem tó chúc �áu giá tài sán (công bó giá): Tu 08 gio 30 phút 

ngày 24/01/2022 tai Trung tâm; dËa chi: Tàng 5 try so Trung tâm Phåe vu Hành chính 
cong tinh Quång Ninh, P. Hông Hà, TP. Ha Long, tinh Quáng Ninh. 

4. Tên tài sân �áu giá: Lô tài sån gôm 189 muc hàng tap hóa các lo¡i là hàng hoa 

ton dong duge lnu git trong dia bàn ho¡t dÙng hái quan duge xác lâp quyèn so hïu toàn 
dan tai Quyêt dËnh sô 878/QÐ-HQQN ngày 13/9/2021 cua Cuc trrông Cuc Hài quan tinh 

Quang Ninh. Tài sån bán cà lô theo nguyên hiÇn tr¡ng, không bán l�. 

5. Noi có tài sàn �áu giá: Tai dia diÃm kiem tra hàng hoa xuát khâu, nhp khâu 

tp trung- Công ty cô phân XNK quôc tê Tân �ai Duong; dja chi: khu 5, phuong Hai 
Hoa, thành phô Móng Cái, tinh Qu£ng Ninh. 

6. Tông giá khoi �iêm cça lô tài sán �âu giá: 4.523.493.814 �ông (Bàng chï: 
Bôn ty, n�m tr�m hai muroi ba triÇu, bôn tr�m chín muoi ba nghìn, tám tr�m murÝi 
bõn döng). Giá khÛi diêm chua bao gôm: Các chi phi giao, nh�n, bõc dö, vn chuyën, 
phuong tiÇn vn chuyên, bào quân và các chi phi phát sinh khác (néu có). NgurÝi mua 
duoc tài sån dâu giá chi trà các lo¡i chi phí trên và các chi phí phát sinh khác (nêu có). 

7. Tiên bán hô so tham gia �âu giá là: 500.000 �ông/01hô so; khoàn tiên dt 
truóe cua khách hàng ��ng ký tham gia dâu giá là: 500.000.000 �ông/01 hô so. 

8. Thoi gian, dËa diêm, diêu kiÇn, cách thúe ��ng ký tham gia �âu giá: Ngroi 
däng ký tham gia dâu giá tài sän trye tiep mua hó soa và nÙp ho so tham gia dâu giá hgp lÇ 
liên tuc t ngày 12/01/2022 dên ngày 21/01/2022 (trong gio hành chinh) t¡i Trung tâm. 

To chúc, cá nhân có nhu câu ��ng ký tham gia dâu giá tài sàn trên, moi chi tiêt xin 
liên hÇ t¡i Trung tâm. �iÇn thoai: 0203.488.899.

Luu : Trong truong hgp có vän bän chi dgo ciu co quan nhà nwóe có thâm quyên vÁ viÇc phòng chong djch CcOVID - 19. Nêu có thay dôi vê viÇc tô chúc dâu giá tài sân trên. Trung sânm së có 

thông báo sau và khách hàng d�ng ký tham gia dâu giá phäi thye hiÇnthea guy dinhe 

TINH Noi nhan: 
- Báo PLVN (�äng báo); 

- Chi cuc Häi quan CK Móng Cái (phôi hop); 
- Luru VT �GTS, HSEÐG. 
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