
 

 

 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỢP DANH PHÚ THỌ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 03/TB-AAPC Phú Thọ, ngày  10  tháng 01 năm 2022 

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ (AAPC) – (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, 

phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) tổ chức đấu giá tài sản như sau : 

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ. 

- Địa chỉ: đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

2. Tài sản đấu giá: 01 lô tài sản gồm 559,1 tấn đá Thạch Anh thô (chưa qua sơ chế, 

nhiều kích thước khác nhau, có hàm lượng SiO2 từ 96-98%) theo Quyết định số 

3108/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê 

duyệt phương án xử lý tài sản; 

- Giá khởi điểm: 167.730.000 đồng (Một trăm sáu mươi bảy triệu, bảy trăm ba mươi 

nghìn đồng chẵn).  

- Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn). 

- Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ. Bước giá: 2.000.000đồng. 

* Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế và các chi phí khác có liên quan. 

* Bước giá sử dụng làm cơ sở để khách hàng trả giá (không được trả lẻ bước giá). 

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày 12/01/2022 đến 16h30 ngày 

21/01/2022 tại Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ. 

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:  Ngày 17/01 và ngày 18/01/2022 tại điểm 

tập kết tài sản của Phòng Cảnh sát Kinh tế. Khách hàng liên hệ trước 01 (một) ngày với 

Công ty để đăng ký và được Công ty hướng dẫn đi xem tài sản (nếu có nhu cầu). 

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày  

12/01 đến 16h30  ngày 21/01/2022 (trong giờ hành chính), cách khách hàng đáp ứng 

đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ, 

trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá tại Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ và nộp tiền 

đặt trước đúng đủ theo quy định. 

6. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21/01 đến 17h00’ ngày 25/01/2022 khách 

hàng nộp tiền vào tài khoản số 42110000333388, mở tại BIDV – CN Phú Thọ. 

- Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ. 

* Tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá phải được báo có trong tài khoản 

của Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ đến 17h00 ngày 25/01/2022 mới được coi 

là hợp lệ. 

7. Thời gian, địa điểm đấu giá: Bắt đầu 09h00’ ngày 26/01/2022 tại Nhà Văn hóa 

khu Châu Phong (khu 9), phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì. 

8. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (tối đa 30 vòng) theo 

phương thức đấu giá trả giá lên. 

* Chi tiết  liên hệ: (Trong giờ hành chính). 

- Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215. 



 

 

 

* Khách hàng đến làm việc, tham khảo mua hồ sơ, tham gia buổi đấu giá phải 

thực hiện đầy đủ các biện pháp về phòng chống dịch COVID-19, tuân thủ 5K 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế và theo quy định phòng chống dịch của UBND tỉnh 

Phú Thọ. Khách hàng tham gia đấu giá đều phải thực hiện Test Covid-19, chỉ 

những người có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS Covi-2 trong vòng 

72h và xuất trình được giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm mới được vào khu 

vực tổ chức đấu giá. Nội dung, thời gian, địa điểm đấu giá có thể thay đổi do tình 

hình dịch bệnh COVID-19. 

 

Nơi nhận: 

-  Phương tiện TTĐC (Q/c); 

-  Phòng Cảnh sát Kinh tế (B/c, N/y); 

-  Nơi trưng bày tài sản (N/y); 

-  Nơi bán đấu giá tài sản (N/y); 

-  Lưu: Cty + HSĐG. 

 
 

 

 

 

 

 


