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THÔNG BAO DAU GIA TAI SAN 

Can cü HçTp dng s 02/2022/HD-DG ngày 10/01/2022 giüa Trung tam 
Djch vi Dau giá tài san tinh Thai Blnh và Nhà hat chèo tinh Thai BInh ye vic 
dâu giá tài san. 

Trung tam Djch vtj Dãu giá tài san tinh Thai Blnh thông báo: 

1. Don vj to chirc du giá: 

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

Dja chi: S 06, ph Hai Ba Trung, thành ph Thai BInh, tin1i Thai BInh. 

Diên thoai: 02273.743 199. 

2. Don v có tài san du giá: Nhà hat chèo tinh Thai BInh. 

3. Tàisãn du giá, giá khôi dim, giá trüng dâu giá, khoãn tin dt 
tru*c, phi ho so' tham gia dan giá: 

Tài san dâu giá trQn gói 02 tài san: 

Xe 1:  
Bin s dãng k: 17B - 0746 Nii däng k: Cong an Thai BInh 

Ngày däng k: 27/03/2005 Dãng k 1n du: 16/02/2005 

Loi Xe: Khách S ch ngi: 32ngthi 

Màu scm: Trng Nhãn hiu: Samco 

So loai: BG5A Näm san xut: 2004 — Viêt Nam 

Smáy: 170133 So khung: R57100071 

Giá khii dim: 94.400.000 d (Chin mi.rcii tu triu bn tram ngàn dng). 

Xe 2:  

Biên s däng k: 17B -0596 Nai däng k: Cong an Thai BInh 

Ngày däng ks': Däng k lan dâu: 

Loi Xe: Khách S ch ngi: 32ngi.ri 

Mâu scm: Trng Nhãn hiu: Samco 

So loai: Nãm san xut: 2004 — Vit Nam 

So may: 054380 So khung: R37 100726 

Giá khâi dim: 99.700.000 d (Chin miroi chin triu bay trAm ngàn dng). 



Tong giá khôi diem cüa 02 Xe: 194.100.000d 'M1 tram c/sIn ,nwoi 1w triu 
i,431 tram ngàn dông) 

Giá khó'i Iiêm chzta bao gm thué', p/il chuyên quyn s& hfru tài san và 
các !ogi thué phi khác theo quy djnh. Ngirô'i trüng dâu giá phái c/i/u các logi 
thuê, phI, chi phi trén. 

* Giá trIing dâu giá: Là giá trã cao nhãt ciia tài san du'çrc ghi trong 
biên ban dãu giá theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

+ Tin dt tru'o'c: 38.800.000 d (Ba mwoi 1dm triu tam tram nghIn 
dEng). 

* PhI h so tham gia du giá: 200.000 dlhô so 

4. Thôi gian, dja diem dãng k, np ho so' tham gia dâu giá 

- Thñ gian: Tir ngày 11/01/2022 dn ngày 21/01/2022 (Gi hành chInh 
các ngày lam 4c). 

- Dja dim: Tai  tr11 sO Trung tam Djch vi Du giá tài san tinh Thai BInh. 
So 06, phô Hai Ba Tnmg, thành phô Thai BInh. 

5. Ngtrà'i tham gia, tham dr cuc du giá 

- NguOi tham gia du giá tài san phài là cong dan Vit Nam dü 18 tui tr& 
len, có nãng 1irc hành vi dan sir; 

- Co h so tham gia du giá hçip l và tin dt truOc theo quy djnh; 

- NguOi tham gia d.0 giá có th üy quyn b.ng van bàn cho nguOi khác 
thay mitt mInh tham gia dâu giá. 

* Các tm?mg hcip không dixçic tham gia d.0 giá 

- Ngi.thi không có nãng 1irc hành vi dan sr, nguOi bj mt hoc bj hn ch 
näng hrc hành vi dan sir, ngi.rii có khó khan trong nhn thüc, lam chü hành vi 
ho.c nguOi ti thOi diem dàng k tham gia dâu giá hoc không nhn thüc, lam 
chü dmyc hành vi cüa mInh; 

- NguOi lam vic trong t chirc du giá tài san thirc hin cuc du giá; 
cha, mc, vçi, chong, con, anh rut, chj rut, em rut ci1a Dâu giá viên diêu hành 
cuc du giá, nguOi tr1rc tip giám djnh, djnh giá tài san, cha, mc, vç, chông, 
con, anh rut, ch rut, em rut cüa nguOi trrc tiêp giám djnh, djnh giá tài san; 

- Ngithi dixçcc chü sO hüu tài san üy quyn sü l tài san, ngirOi có quyn 
quyêt djnh ban tài san, nguOi k hqp dông djch vi dâu giá tài san, nguOi có 
quyên quyêt dnh ban tài san cüa ngithi khác theo quy djrih cüa pháp 1ut; 

- Cha, mc, vci, chng, con, anh rut, chj rut, em rut cüa ngui duc chü 
sO hü-u tài san üy quyên sà l tài san, nguOi có quyên quyêt dnh bàn tài san, 
nguOi k hcip dông djch vii dâu giá tài san, ngithi có quyên quyêt djnh ban tài 
san cüa nguOi khác theo quy djnh Cilia pháp lut; 

- NguOi không có quyn rnua tài san du giá theo quy dnh cüa pháp 1ut 
áp diing dOi vOi tài san do. 
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6. Ifrnh thfrc vã phiro'ng thuc dãu giá 

- HInh thirc d.0 giá: Bô phiu trirc tip rnt vông ti cuc du giá. 

- Phuung thi'rc du giá: D.0 giá theo phuung thirc trà giá len duçic thirc hin 
nhu sau: 

+ Ngithi tham gia du giá duçic phát 01 phiu trâ giá (theo mu quy djnh), 
ghi giá mun trà vào phiu cüa mInh. Ht thôi gian ghi phiêu, Dâu giá vién yêu 
câu ngithi tham gia dâu giá bO phiu trâ giá vào horn phiéu; kiêm dém so phiêu 
phát ra và s phiu thu v; cong b phiu trã giá cao nMt (03 1.n) truâc sir 
chimg kin cüa ban Giám sat và ngui tharn gia dâu giá khOng ai cO î  kin gi, 
Dâu giá viên cong bt nguii trüng du giá. 

Giá trá hQp 1 cho tài san không th4'  hoii giá khd'i dié'm (Giá trá bang chü' 
và giá trá bang sphái khóp nhau,). 

+ Tru&ng hçp Co hr 02 ngi.thi tri len cüng trâ rnüc giá cao nhât, Dâu giá 
viên t chüc du giá tip gitra nhQ'ng ngithi cüng trá giá cao nh.t dê chQn ra 
ngu?ñ trüng du giá. Nu cO nguOi trâ giá cao nhât không dông dâu giá tiêp 
hotc không Co ngui trà giá cao han thl D.0 giá viên to chIrc bOc thàm dé ch9n 
ra ngithi trOng du giá. 

- Trong trithng hccp ngthi diu hành dã cong b nguOi trüng dâu giá 
nhu'ng ngthi nay tü chi rnua thI ngithi trá giá lin kê së là ngui truing du giá 
tài san do, nu giá 1in kê do cong vói khoân tin dt truó'c It nhât bang giá dä 
trã cüa ngui hr chi mua. 

- TruOng hqp giá 1in k cong  vi khoãn tin dt truéc nhô han giá dã trã 
cüa ngui hr choi mua thI cuc d.0 giá tài san do không thành, tài san do duçc 
dê li dâu giá lan sau. IAISAN 

IAINH 
7. Thôi gian xem tài san dâu giá 

Ben Co tài san cho nhüng ngtthi dàng k tharn gia dâu giá xern tài san vào 
ngày 20/01/2022 và 21/01/2022. Ngui däng k tharn gia dâu giá không xern 
hoäc tu xem tài san thl phâi chiu trách nhirn v chat luçing, tlnh trng tài san 
khi trñng du giá. 

+ ThOi gian xem tài san: 

- Buôi sang: Vào hi 09 gi dn 11 gi. 

- Bui chiu: Vào hi 15 gir dn 16 gRi 30 philit. 

8. Tho'i gian, dja dim np tin dt trtrc: 

- Thñ gian ntp tin dt tnrOc: Ngày 24/01/2022. 

- S tin dt truóc np vào tài khoãn s 100002818188 cüa Trung tarn 
Dich vu Du giá tài san tinh Thai BInh tai  ngân hang TMCP (NCB) Quc dan 
Viêt Narn chi nhánh Thai BInh. 
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- Trong tnrrnghçp dn 18 gR 00 phüt ngày 24/01/2022 s tiên dttruó'c 
cña ngithi tharn gia dâu giá không vào tài khoân cüa Trung tam Djch v1i dâu giá 
tài san tinh Thai BInh thI không duçc tham gia dâu giá. 

-, Ngithi dang k tham gia dã np tin dt trnóc nhimg không tham gia 
cuc dau giá, buôi cong bô giá không diiccc nhn lai tiên d.t trithc, trr trueing 
hçip bat kha kháng. 

9. Thôi gian mr cuc du giá tài san: 09 gii ngày 26/01/2022. 

10. Da dim t chfrc du giá: Tai Trii sâ Trung tam Hi nghj 1.Jy ban 
nhân dan tinh Thai BInh. 

Dja chi: So 235 fXrO'ng Hai Ba Tnrng, Thành Phô Thai BInh, tinh Thai 
BInh. 

M9i chi tit xin lien h Trung tam Djch vii dâu giá tài san tinh Thai BInh 

Dja chi: S 06 Hai Ba Trtrng, thành ph Thai Binh. DT: 02273.743.199 

Hoc truy cp vào cng thông tin ctin tfr Si Tii pháp tinh Thai Bmnh ti 
dja chi: http://sotuphap.thaibinh.gov.vn  — Chuyên m11c dâu giá 

Hoc dja chi: http://dgts.moj.gov.vn  

Hoc tja chi: http ://taisancong.vn 

KInh inài các Ca nhân có nhu ccu dIn thain gia dá'u giá. 

Xác nhn niêm yet 

Lwu : 

- Khi nç3p dan ngzrô'itham gia dá'u giá phthi nç3p kern theo 01 ban CMND 
('The can cithc) + So h5 kháu photo; 

- Ngztài tham gia a'Au giá vàophông dIii giá phái mang theo chthig minh 
thzt nhán dan hoc the can czthc, giáy nóp tiên dat trzthc, 

- Ngzthi di theo ity quyn vào phông dá'u giá phái rnang theo giâ'y zy 
quyên và ch&ng rninh tint n/ian dan hoc the can cu'óc; 

- Chi ngu'ài thain gia dá'u giá du'ci'c rnua h so' tharn gia dá'u giá, trzthng 
hQp mua theo ñy quyên phái có giáy z'iy quyên kern theo; 

- Co quail, don vj, ngu*i tham gia cuc dãu giá phãi thiuc hin 
nghiêm ngt quy dnh  phbng, chng dlch  theo khuyên cáo 5K ella B Y té 
(deo khu trang, giü' khollng each, khtr khun, khai báo y tê ...). Thirc hin 
các Van ban chi do ella Tinh, UBND huyn và các co quan chuyên mon. 
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