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THÔNG BAO DAU GIA TAI SAN 

Can cir Hçip dng s 03/2022/HD-DG ngày 10/01/2022 giIta Trung tam 
Djch vi Du giá tài san tinh Thai BInh và Phông Cãnh sat Kinh t Cong an tinh 
Thai BInh v vic du giá tài san tjch thu sung cong qu nba nizc. 

Trung tam Dch viii Dan giá tài san tinh Thai Blnh thông báo: 
- .- 1. Do'n v to churc dau gia: 

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

Dja chi: S 06, ph Hai Ba Trirng, thành ph Thai BInh, tinh Thai BInh. 
Din thoi: 02273.743 199. 

2. Don vj có tài san du giá: Phông Cãnh sat Kinh t Cong an tinh Thai 
Blnh. 

3. Tài san du giá, giá kh&i dim, tin dt trtróc, giá trting du giá: 

+ Tài san dan giá: Tài san có trong các Quyt djnh s 07/QD-XPHC ngày 
24/10/2019; Quyêt djnh so 08/QD-XPHC ngày 25/10/2019; Quyêt djnh so 
90/QD-XPHC ngày 06/7/2020 cüa UBNID tinh Thai BInh và Quyêt djnh so 
474/QDXPVPHC ngày 10/7/2020; Quyêt djnh so 07/QD-XPHC ngày 
31/8/2020; Quyêt djnh so 22/QD-XPHC ngày 09/9/2020; Quyet djnh so 23/QD-
XPHC ngày 09/9/2020 cña Phông Cánh sat Kinh tê Cong an tinh Thai BInh. 

+ Tong giá khOi diem: 280.760.000d (Hai tram tam mwo'i triçu bay 
tram sáu mwri nghIn dông,). 

+ Tin dt trtrc: 56.000.000 d (Nám mwoi sáu triu dng). 

Giá khó'i die2m và giá trüng dáu giá chwa bao gmthu phI, l phI khác 
theo quy ti/nh. Nguài tring dáu giá phái chiu các loai thué, phI, clii phi trên. 

+ Giá triing dâu giá: là giá trã cao nht cUa tài san &rcYc ghi trong biên 
bàn du giá theo quy dnh cüa pháp 1ut. 

4. Thô'i gian, dja dim dãng k tham gia dan giá. 

- Thôi gian: Tir ngày 11/01/2022 dn 21/01/2022 (GRi hành chInh các 
ngày lam vic). 

- Da dim: Ti tru sâ Trung tam Djch vi Du giá tài san tinh Thai BInh. 

5. Thôi gian, dla  dim xem tài san: PhOng Cánh sat Kinh t Cong an 
tinh Thai BInh cho nhOng ngui dang k) tham gia dâu giá xem tài san vào ngày 
20/01/2022 và ngày 21/01/2022. Ngixài däng k tham gia dâu giá không xem 



hoc tir xem tài san thI phãi chju trách nhim v cht luqng tInh trng tài san khi 
trüng dâu giá. 

+ Thai gian xem tài san: 

- Buôi sang: Vào hi 10 gi dn 11 gRT. 

- Bui chiu: Vào hM 15 gRi dn 16 gi. 

6. Mfrc thu phi ho so tham gia du giá: 200.000 dông/h sci (Hai tram 

nghIn dóng trén ho so). 

Thirc hin theo thông tix s 48/TT-BTC ngày 15/5/20 17 cüa B Tài chInh 
quy djnh ch d tài chInh trong hoat dng dâu giá tài san. 

7. HInh thtrc và phtrong thuc du giá 

- Hlnh thirc du giá: Bó phiu trtrc tip mt vông ti cuc du giá. 

- Phuong thirc du giá: Du giá theo phronjthrc trã giá len dirge thrc hin 
nhi.r sau: 

- Nhüng ngirôi tham gia du giá ducic phát mt t?i phiu trã giá, ghi giá 
mun trã vào phiu cüa mInh. flt thii gian ghi phiêu, Dâu giá viên yêu cu ngLthi 
tham gia dâu giá trâ giá bó phiêu vào horn phiu, kim dêm s phiu phát ra và s 
phiêu thu ye, cong bô phiu trâ giá cao nhãt vói s1r giám sat cüa it nht mt ngu?i 
tham gia dâu giá. 

- Du giá vién cong b giá trâ cao nht, trir0ng hçp có tir hai ngiri trâ len 
cüng trâ giá cao nht thI ngay tai  bui cong b giá, du giá viên t chirc du giá 
tiêp giUa nhrng ngir1i cüng trâ giá cao nht d chçn ra ngir1i trCing d.0 giá. Nu 
có ngu&i trá giá cao nht khOng dng du giá tip hoc không có ngu&i trá giá 
cao hon thI dâu giá viên to chüc bc thäm dê chn ra ngixi trñng du giá. Nu 
nhng ngir?i có phiêu trâ giá bang nhau do không thirc hin vic bc thàm thI 
coi nhu tr chi kêt qua du giá và không duqc nh.n li khoàn tin dt trithc. 

8. Thbi gian, dla  dim np tiên dt truIrc: 

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

+ Dja diem: Stin dt truâc np vão tài khoán so 100002818188 cüa 
Trung tam Djch v Dau giá tài san tinh Thai BInh tai  ngân hang TMCP (NCB) 
Quoc dan Viêt Nam chi nhánh Thai Blnh. 

Tai: Tôa nba Dtu Khi, thành ph Thai BInh, tinh Thai BInh 

+ Trong trithng hçp dn 18 giä 00 phüt ngày 24/01/2022 si tin dt trrncc 
cüa ngirii tham gia thu giá không vào tài khoãn cüa Trung tam Djch vi thu giá 
tài san tinh Thai BInh thI không dugc tham gia dâu giá. 

+ Ngi.r&i dng k tham gia dà np tin dt trirOc nhung không tham gia 
cuc dâu giá, buôi cong bô giá không dirge nhn laj  tiên dt triic, tr1r trir&ng 
hçip bat khá kháng. 
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9. Thôi gian m& cuc du giá tài san: 15 gix 30 phi'it ngày26/01/2022. 

10. Dja dim t chác du giá: T?i  Trçi si Trung tam Hi nghj Uy ban nhân 
dan tinh Thai BInh. 

Dia chi: S 235 Duông Hai Ba Tnrng, Thành Ph Thai BInh, tinh Thai 
BInh. 

M9i chi tit xin lien h Trung tam Djch vi du giá tài san tinh Thai BInh - 
so 06 Hai Ba Trung, thành ph Thai Blnh. DT: 02273 .743.199 

Hoc truy cp vào cong thông tin din tr So Tu pháp tinh Thai BInh tai 
dja chi: http://sotuphap.thaibinh.gov.vn  — Chuyên m1ic dâu giá 

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

Hoc dja chi: http ://taisancong.vn 

KInh m&i các t c1nc cá nhán có nhu cu dê'n tham gia dAu giá. 

Xác nhn niêm yet _—AM DOC 

TR'JNGTA 
DjCHV 

DAUGIATAIS 

uang Anh 

Lwu: 

- Khi n5p do7l ngu'àitham gia dáu giá phái nç5p kern theo 01 ban CNN 
(The can ctthc.) + So hç5 khâu photo (Giáy Ch&ng nhn DK kinh doanh nêu co) 

- Ngu'&i tharn gia du giá vàophông dáu giá phái rnang theo chzing rninh 
thu- nhân dan hoic the can cu-&c, giáy nç5p tiên dçt trithc,• 

- Ngzthi di theo iy quyn vào phông dáu giá phái mang theo giáy iy 
quyên và chi'rng rninh thu- nhán dan holc the can cithc. 

- Chi ngu'&i tham gia dá'u giá dU'QC rnua sd tharn gia dáu giá, tru'&ng 
hçrp mua theo z.y quyên phái cO giáy zy  quyên kern theo; 

- Co quan, don vj, ngirôi tham gia cuc dãu giá phãi thiyc hin 
A A A , 9 A nghiem ngt quy d!nh phong, chong d!ch  theo khuyen cao 5K cua BQ Y te 

(deo khâu trang, gifr khoãng each, khtr khuân, khai báo y t ...). 

J 

SAN 
NH 
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