
CÔNG TY ĐẤU GIÁ 

HỢP DANH PHÚ THỌ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  07/TB-AAPC Phú Thọ, ngày  14 tháng 01 năm 2022 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

( Đấu giá theo thủ tục rút gọn) 

 Công ty đấu giá hợp danh Phú Thọ thông báo tổ chức đấu giá tài sản như sau: 

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Phú Thọ - Đ/c: Số 36 Kim Đồng, 

phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Hạt Kiểm lâm Phú Lâm - Đ/c: thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm 

Thao, tỉnh Phú Thọ. 

3. Tài sản đấu giá: 01 lô gỗ xẻ gồm 0,568 m3 gỗ Trai lý và 1,566 m3 gỗ Sến đỏ bị  tịch thu 

sung quỹ nhà nước của Hạt Kiểm lâm Phú Lâm. 

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 17/01 và 18/01/2022, tại điểm tập kết tài sản của 

Hạt Kiểm lâm Phú Lâm. 

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 14/01 đến 16h30 ngày   

18/01/2022, trong giờ hành chính tại Công ty đấu giá hợp danh Phú Thọ. 

6. Giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:  

- Tài sản : 32.500.000 đồng .Tiền mua hồ sơ: 100.000 đ/hồ sơ. Tiền đặt trước: 4.000.000đ. 

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 

- Điều kiện: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016. 

- Cách thức: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ, 

nộp tiền đặt trước đúng thời gian quy định, đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty đấu 

giá hợp danh Phú Thọ. 

8. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Nộp tiền mặt trực tiếp từ ngày 17/01 đến 17h00 

ngày 19/01/2022 tại Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ - Địa chỉ: Số 36, đường Kim Đồng, 

phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: bắt đầu hồi 09h00’ ngày 20/01/2022 tại Hạt 

Kiểm lâm Phú Lâm - Đ/c: thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. 

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

phương thức đấu giá trả giá lên. 

* Chi tiết xin liên hệ:  Công ty đấu giá hợp danh Phú Tho (ĐT: 0210 3842215)- Hạt Kiểm 

lâm Phú Lâm. 
Nơi nhận: 

- Hạt Kiểm lâm Phú Lâm (b/c+n/y) 

- KH đăng ký TGĐG (t/h); 

- HSĐG (lưu). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


