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TINH THAI BINH 

S 01/TB-DGTS Thai BInh, ngày 11 tháng 01 nám 2022 

THÔNG BAO DAU GIA TAI SAN 

Can c1r Hçcp dng s 01/2022/HED-DG ngày 10/01/2022 giüa Trung tam 
Djch vi Dâu giá tài san tinh Thai BInh và S Tài chInh tinh Thai BInh v vic 
dâu giá tài san tjch thu sung cong qu nhà nuóc. 

Trung tam Djch viii Dãu giá tài san tinh Thai BInh thông báo: 

1. Do'n vi  to chu'c dãu giá: 

Trung tam Djch vii Du giá tài san tinh Thai BInh. 

Dia chi: Sê 06, ph Hai Ba Tnrng, thành pM Thai BInh, tinh Thai BInh. 
Din thoai: 02273.743 199. 

2. Don vi  có tài san dãu giá: Sâ Tài chInh tinh Thai BInh 

3. Tài san du giá, giá khöi dim, tin dt truc, giá trñng du giá: 

+ Tài san du giá: 

Tài san có trong các quyt djnh thi hành an chü dng s 1 82/QD-CTHADS, 
213/QD-CTHADS, 214/QD-CTI-IADS, 25 6/QD-CTHADS, 222/QD-CTHADS, 
269/QD-CTI-TADS, 280/QD-CTHADS, 281/QD-CT}-IADS, 282/QD-CTHADS, 
284/QD-CTHADS, 285/QD-CTHADS, 288/QD-CTHADS, 3 06/QD-CTHADS, 
3 13/QD-CTI-IADS, 3 19/QD-CTHADS, 325/QD-CTHADS, 353/QD-CTHADS, 
345/QD-CTI-L&DS, 3 64/QD-CTHADS, 37 1/QD-CTHADS, 3 80/QD-CTHADS, 
472/QD-CTHADS, 404/QD-CTHADS, 405/QD-CTHADS; 406/QD-CTHADS, 
407/QD-CTHADS, 475/QD-CTHADS, 07/QD-CTHADS, 1 3/QD-CTHADS, 
14/QD-CTHADS, 15/QD-CTHADS, 16/QD-CTHADS, 17/QD-CTHADS, 18/QD-
CTHADS, 04/QD-CTHADS, 53/QD-CTHADS, 54/QD-CTHADS, 55/QD-
CTHADS, 56/QD-CTHADS cia Ciic thi hành an tinh Thai BInh; 

+ Tong giá khöi dim: 68.456.000 dông (Sáu rnuv'i tam triu bón train nám 
mu'o'i sáu nghIn dóng chãn). 

Giá khài dim và giá tring dá'u giá chua bao grnthué', phi, i phi khác 
theo quy a7nh.  Ngze&i trtng dáu giá phái chju các loai thuê, phi, chi phi trên. 

+ Tiên dat trithc: 13.600.000 d (Mu'&i ba triu sáu tram nghIn dng,). 

+ Giá trüng dãu giá: là gia trâ cao nht cüa tài san di.rçic ghi trong biên 
ban du giá theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

4. Thôi gian, dja dim dàng k tham gia dâu giá. 



- Thôi gian: Tiir ngày 11/01/2022 dn 21/01/2022 (Gi?i hành chInh các 
ngày lam vic). 

- Da  diem: T?i  tri sô Trung tam Djch vçi Dâu giá tài san tinh Thai BInh. 

5. Thôi gian, dja diem xem tãi san: Si Tài chinh tinh Thai BInh cho 
nhüng nguii dAng k tham gia du giá xem tài san vào ngày 20/01/2022 và ngây 
2 1/01/2022. Nguôi däng k tham gia du giá không xern hoc tir xem tài san thl 
phãi chju trách nhim v chit luqng tInh trng tài san khi trüng dâu giá. 

6. Mu'c thu phi h so tham gia du giá: 150.000 dng/h sci (Mat tram nám 
muv'i nghIn dcng trên h scr,). 

Thirc hin theo thông tu s 48/TT-BTC ngày 15/5/2017 cüa B Tài chInh 
quy djnh ch dO tài chInh trong hot dng dâu giá tài san. 

7. Hnh thfrc và phu'ffng thuc du giá 

- HInh thirc du giá: Bó phiu trçrc tip mt vông ti cuOc  du giá. 

- Phuang thirc d.0 giá: Du giá theo phiwng thüc trã giá len duçc thirc hin 
nhii sau: 

- Nhftng nguôi tham gia du giá thrçic phát mOt  tcY phiu trâ giá, ghi giá 
muon trâ vào phiêu cüa mlnh. Hét th&i gian ghi phiêu, Dâu giá viên yêu cu ngu&i 
tharn gia du giá trã giá bO phiêu vào horn phiêu, kiêm dém so phiu phát ra và so 
phiu thu v, cong b phiu trã giá cao nht vâi sir giám sat cüa It nhât mOt  ngirOi 
tham gia du giá. 

- Du giá viên cong b giá trã cao nht, trung hçip có tir hai ngui trâ len 
cüng trã giá cao nhât thI ngay ti buôi cong b giá, dâu giá viên t chrc du giá 
tiêp giüa nhUng ngithi cUng trá giá cao nhât dê ch9n ra ngi.thi tn1ng du giá. Nêu 
có ngithi trã giá cao nh.t khOng dng d.0 giá tiêp hoc không cO ngithi trâ giá 
cao han thI du giá viên to chüc bc thäm d chçn ra nginii tri1ng du giá. Nu 
nhing ngi.thi có phiu trã giá bang nhau do không thirc hin vic bc thäm thI 
coi nhtr tü chi kt qua dâu giá và không duqc nhn lai khoãn tiên dt trizàc. 

8. Thô'i gian, da dim np tin dt trtro'c: 

- Thii gian np tin dt tnthc: Ngày 24/01/2022. 

+ Dia dim: S tin dat tnrâc nôp vào tài khoán s 100002818188 cüa 
Trung tam Djch v Dãu giá tài san tinh Thai Binh ti ngân hang TMCP (NCB) 
Quôc dan Viêt Nam chi nhánh Thai BInh. 

Tai: TOa nha DAu KhI, thành ph Thai Blnh, tinh Thai Blnh 

+ Trong trung hcrp dn 18 giO' 00 philit ngày 24/01/2022 s tin dt trtic 
cüa ngui tham gia du giá không vâo tài khoãn cüa Trung tam Djch vit du giá 
tài san tinh Thai BInh thi khOng duçic tham gia d.0 giá. 
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+ Ngi.rôi dang k tham gia dã np tin dt truót nhi.rng không tharn gia 
cuc dãu giá, buôi cong b giá không &rçlc nhn 1i tin dt tnró'c, tth trrnYng 
h9p bAt khá kháng. 

9. Thôi gian mo cuc du giá tài san: 14 gi ngày 26/01/2022. 

10. Da dim to chfrc dAn giá: Ti Trii s& Trung tam Hi ngJij Uy ban nhân 
dan tinh Thai BInh. 

Dja chi: S 235 Du&ng Hai Ba Trung, Thành Phô Thai Blnh, tinh Thai 
BInh. 

M9i chi tit xin lien h Trung tam Djch vii dAu giá tài san tinh Thai BInh - 
so 06 Hai Ba Trung, thành ph Thai Blnh. DT: 02273.743.199 

Ho.c truy c.p vào cng thông tin din ti.:r Sâ Tu pháp tinh Thai BInh t?i 
dja chi: http://sotuphap.thaibinh.gov.vn  — Chuyên m1ic dâu giá 

Ho.c dja chi: http:!/dgts.moj .gov.vn  

Hoc dja chi: http ://taisancong.vn 

KIn/i rn&i các to chic cá nhân có nhu ccu den thain gia dáu giá. 

Xác nhn niêm yt 

Lwu : 

- Khi nç5p dan ngzthitharn gia dáu giá phái nç5p kern theo 01 bánCNND 
(The can cwó'c,) + SO h5 kháu photo ('Giáy C'h&ng nhn DK kin/i doanh nêu co) 

- Ngwài tharn gia dáu giá vàophOng dáu giá phdi mang theo ch&ng minh 
thu' nhán dan hoc the can czthc, giáy nóp tién dat trzthc; 

- Ngwài di theo Iy  quyn vào phOng du giá phái mang theo giá'y i,y 
quyên và ch&ng rninh thtr nhân dan hoIc the can czróc. 

- Clii ngif&i thain gia dáu giá ducrc rnua hc sci tharn gia dAu giá, trithng 
hQp mua theo üy quyén phái có giáy iy quyên kern theo; 

- Co quan, don vj, nguôi tham gia cuc dAn giá phãi thtyc hin 

nghiêm ngt quy dinh phông, chông djch theo khuyn cáo 5K cüa Bô V t 
(deo khAu trang, gifr khoãng cách, khu khuAn, khai báo y t ...).Oo 
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