
SO UT PHAP THAI BINII CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TRUNG TAM DVDG TAI SAN Dc 1p  - Tiy do - Hnh phác 

T!NH THAI BINII 

S 20.5/2022/TB-DGTS Thai BInh, ngày 19 tháng 01 nám 2023 

THÔNG BAO DAU GIA TAI SAN 

Can dr Hçip dng s 17/2022/HD-DG ngày 10/8/2022 kern theo Phii 1iic 
hqp dông dsã k giCta Trung tam Djch vi Du giá tài san tinh Thai BInh Va 
Phông Cãnh sat Kinh t Cong an tinh Thai BInh v vic dâu giá tài san tjch thu 
sung cong qu5 nhà ni.rcc. 

Trung tam Djch viii Du giá tài san tinh Thai Blnh thông báo: 

1. Don vj t chfrc du giá: 

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

Dja chi: S 06, ph Hai Ba Trirng, thành ph Thai Bmnh, tinh Thai BInh. 
Diên thoai: 02273.743199. 

2. Don vi có tài san du giá: Phông Cãnh sat Kinh tê Cong an tinh Thai 
BInh. 

,. ., •9 •t •9• • • t P 3. Tai san dau gia, gia khoi diem, tien dt triro'c, gia trung dau gia: 

* Tài san du giá: 

3.1. Tài san du giá theo phirong an s 151PAXL-PCO3 ngày 
19/11/2021: 

- Tài san là: 04 chic may may (khâu) Cong nghip nhãn hiu Juki. 

- Giá khôi dim 5.400.000 dng (Bing chfr: Nám triu b6n tram nghln 
ding). 

3.2. Tài san du giá theo phiro'ng an s 16/PAXL-PCO3 ngày 
20/12/2021: 

- Tài san là: 1500 chic p lung các loai, 80 chik Pin din thoi iphone 
các 1 ai, 450 ming dan cuông hrc 100D Film Ceramic xanh, 700 miêng dan 
cu&ng 1irc Glass xanh, 300 ming dan cuàng hrc King Kong Glass, 150 chik 
day sc din thoi các loai, 25 chic cü sac din thoai, 40 bQ sc day kern Cu 
Quick charger Fully compatible, 350 chic kInh man hInh din thoi Samsung, 
150 chic tai nghe. 

- Giá khöi dim: 6.947.500 dng (Bang chfr: Sáu tr4u chin tram bôn 
mwoi bJy nghIn nàm tram &ng). 

3.3. Tài san dan giá theo phirong an s 181PAXL-PCO3 ngày 
23/12/2021: 
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- Tài san là: 09 chic qun ao ngü bong, 05 chik set qun áø nhung, 02 
chic váy nhung do, 16 chik áo len Cadigan, 09 chic áo gile len, 06 chic ao 
len dài tay, 04 chik ao da, 03 chic áo so mi c bèo, 02 chic áo so mi pha len, 
01 chic áo d, 01 chic áo khoác nhung, 01 chic áo khoác len, 04 chic áo 
lông trng, 03 chic set d. xanh, 03 chic áø khoác lông, 06 chic váy nhung các 
màu, 07 chic áø ni, 03 chic áo khoác Cadigan, 02 chic áo da, 02 chic áø 
mäng to có dai, 04 chic áø gile len, 07 chic áo voan trng, 02 chic áo len lông 
thO, 03 chic set dt gm áo và váy, 02 chic set d áø váy, 04 chic áo len ci 
trOn, 11 chic chân váy, 10 chic qun vâi. 

- Giá khOi dim: 6.720.000 dIng (Bang chfr: Sáu triu by tram hai 
mwoii nghln itông). 

. ., .. 3.4. Tai san dau gia theo phirong an so 19/PAXL-PCO3 ngay 
30/12/2021: 

- Tài san theo các Quyt djnh xir phat vi phm hành chInh, ci th nhu sau: 

+ Tài san theo Quyt djnh xir pht vi ph?m hành chInh s 14/QD-XPHC 
ngày 28/12/2021, gm: 05 chik áo len, 03 áø so mi nam, 04 áo thun nam, 05 ao 
bO, 02 áo phao, 05 qun vãi den, 05 áø d. den, 03 váy hça tit, 05 váy da den, 06 
b ni, 05 váy d, 04 qun kaki ntr, 14 chic áo len, 05 qun bO, 06 váy ni, 03 áo 
so mi n trng, 03 vay c bèo, 05 áo da các màu, 10 qun tt các màu, 20 qun 
lot nü, 12 chic ao ng1rc, 02 áø khoác vái dü, 10 áo thu dong ké ngang, 10 áo ni, 
05 qu.n, 05 qun bô nii, 03 quAn ni, 02 b gió nam, 05 áo khoac nam, 05 áo so 
mi c bèo, 03 áo khoác nü, 01 áo c thun dá, 07 áo ni nhung. 

+ Tài san theo QuyEt djnh xir pht vi ph?m hành chInh s 15/QD-XPHC 
ngày 28/12/202 1, gm: 03 chic áo gió, 02 b nhung, 03 chic áo khoác kaki, 05 
qun bO nam, 02 chic áø lông nU, 04 b ngü ni, 05 chic váy tré em, 06 chic 
áo so mi ren, 08 ao thun, 05 b ni th thao, 03 chic áo len, 06 áo so mi, 02 áo 
thun, 07 áo day, 08 chik qu.n, 10 áø ngirc n, 06 qu.n bô, 05 áo da màu, 01 ao 
so mi gile, 04 áo len nü, 03 áo so mi trng, 04 áo len, 02 váy len nü, 08 áo ni, 05 
váy len nü, 02 áø khoac len, 04 áo ren len, 03 chic áo da 2 lOp, 07 chân váy, 05 
b ni n, 09 chic qun bO. 

+ Tài san theo Quyt djnh xir phat vi ph?m hành chInh s16/QD-XPHC 
ngày 28/12/2021, gôm: 07 chiêc quan kaki ni, 06 chiéc áo len cô tim, 02 chiêc 
áo ren, 15 bô ni nti, 09 chân váy, 02 áo khoác lông nir, 02 set d. váy, 10 áo len, 
09 áo dai khoac, 05 váy da pha vái ren, 08 qu&n den tüi, 10 chiêc quân bô, 05 áø 
ren ni, 03 váy nhung, 07 bô ni thü, 05 áø gió n, 16 quân tré em, 12 chiêc quân 
nU, 05 chik quAn th thao tré em, 06 áo vest, 07 áo nhung, 08 bO vest tré em, 03 
áø d, 22 quãn, 01 ao gió den, 04 ao ba l nr tr.ng, 03 ao bu dong tràng den, 06 
áø h& vai, 06 ao hai day. 
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- Gia khôi dim cüa toànb cac tài san cüa 03 quytdnh xfr pht 
hanh chrnh tren la: 19.360.000 dong (Bang chu': Mu'o'i chin trzu ba tram sau 
miroi nghIn dng). 

3.5. Tài san du giá theo phtroiig an xii 1 tài san s 20/PAXL-PCO3 
ngày 3 1/12/2021: 

• 7 I • A • A7 P A F A • A - Tai san la 25 chiec den cau quay nhay, 15 chiec may duoi muoi, 100 bQ 
den day nháy, 03 chic m siêu tc, 02 chic ni ccrm din, 04 chic may say 
toe, 20 chiêc but thur diên, 40 chic den pin, 10 bO dan áng ten, 50 chiêc den ngü 
cam i'rng 

. , ., . . A A A - Gia khori diem: 9.088.000 dong (Bang chit: Chin trzçu khong tram 
tam mwoi tam nghln dông). 

3.6. Tài san du giá theo phtro'ng an xfr 1 tài san s 21/PAXL-PCO3 
ngày 31/12/2021: 

- Tài san là: 10 chic ao khoac nü, 20 chic áø giü nhit tré em, 03 chic 
áo vest nti, 07 bô qu.n áø th thao (01 áo và 01 qun), 05 chiêc váy, 06 chiêc áo 
d. nfi, 15 chic qun tat, 25 chic áo lin qu..n tré em, 05 chiêc áø so mi n, 05 
chiêc áø len tré em, 20 chic váy tré em. 

- Giá khôi dim: 5.390.000 ding ('Bang chfr: Nám triu ba tram chin 
mwoi nghln dng). 

3.7. Tài san du giá theo phirong an xii 1 tài san s 01IPAXL-PCO3 
ngày 27/01/2022: 

- Ban du giá tài san là toàn bô hang hoá không rô ngun gc, xuât xur có 
giá tn 33.800.000 ding, gm: 342 thit bj v sinh (250 chiêc ch.0 rfra, 32 chiéc 
bàn câu, 30 chik két nithc và 30 chik np bàn c.u). 

- Giá khô'i dim: 21.632.000 dng (Bang chfr: Hai mwo'i mt tr&u  sáu 
tram ba mwoi hai nghln dEng). 

* T1ng giá khôi dim: 74.538.000d (Bay mu'oi tn triu nám tram ba 
mwoi tam nghin dng). 

* • A • . , . Tien dt tniro'c: 14.900.000.000 d (Mu'o: bon friu chin tram nghin 
dông). 

*
., P •r •, . , ,. , . Gia trung dau gia: La gia tra cao that cua tai san duçxc gin trong bien 

bàn dâu giá theo quy djnh cUa pháp lust. 

Giá khài dié'm và giá trzng dáu giá chita bao gmthue, pi;I l phi khác 
theo quy a'jnh. Ngithi tring dau giáphái chju các logi thuê, ph4 chi phi trén. 

4. Thôi gian, dja diem dáng k tham gia du giá. 

Thai gian: Ti'r ngày 19/01/2023 dn ngày 09/02/2023 (Gi& hành chInh 
cáC ngày lam vic). 
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- Da dim: Tai  tru s& Trung tam Dlch  vi Du giá tài san tinh Thai BInh. 

5. Thôi gian, dja diem xem tài san: Phông Cãnh sat Kinh t Cong an 
tinh Thai BInh cho nhUng ngu?ñ dang k tham gia dâu giá xem tài san vào ngày 
08/02/2023 và ngày 09/02/2023. Nguñ dang k tham gia dâu giá không xem 
hoc tir xem tài san thI phãi chu trách nhim v chat luqng tInh trng tài san khi 
trüng dâu giá. 

+ Thñ gian xem tài san: 

- Bui sang: Vào hi 10 gi dn 11 gi. 

- Buôi chiêu: Vào hôi 15 gi dn 16 già. 

6. Mfrc thu phi hi so tham gia du giá: 150.000 dng/ht so (Mót tram nám 
muv'i nghIn dông ti-en ho sa). 

Thc hin theo thông ti.r s 48/TT-BTC ngày 15/5/20 17 cüa B Tài chInh 
quy djnh chê dO tài chInh trong hot dng du giá tài san. 

7. Hlmnh thuc và phtroiig thfrc dâu giá 

- HInh thüc dâu giá: BO phiu gián tip. 

- Phuang thirc du giá: Du giá theo phuung thüc trâ giá len di.rçc thirc 
hiênnhusau: 

- Sau khi ngucri dang ky tham gia dâu gia nôp tiên dãttri.roc theo quy dmh, 
ngum tham gia dau gia duçic nhin phieu tra gia, huong dan ye cach ghi phieu, thm 
h?n nOp phiêu tra giá vàbuôi cong bô giá disçic to chüc dâu giá tài san gith thiu 
tirng tài san dáu giá, nhãc li giá khài diem trong trithng hçip cOng khai giá khth 
diem, trá lèi cau hOi cüa ngLthi tham gia dâu giá và các nOi  dung khác theo Quy ché 
cu'c dâu giá. 

- Phiu trã giá cüa nguth tham gia du giá phãi duqc b9c bang chat 1iu bão 
met, có chii k cüa ngi.r?ñ trá giá tai  các mép cüa phong bI dimg phiêu. Phiêu trã giá 
duçc np trirc tiêp va duçic to chi..'rc dâu giá tài san bO vao thüng phiêu. Thüng phiêu 
phâi duçic niêm phong ngay khi hét thôi hn nhn phiêu. 

- Tai buôi cOng bô giá dä trá cüa ngithi tham gia dâu giá, dâu giá viên diêu 
hành cuoc dâu gia gim thiêu ban than, nguoi giup viéc, doe Quy ché cuôc dâu gia, 
cong bo danh sach nguol tham gia dau gia va diem danh de xac dnh nguoi tham 
gia dau giá; cOng bô so phiêu phát ra, so phiêu thu ye. 

Du giá viên diu hãnh cuOc  du giá môi It nht mOt  ngi.rth tham gia d.0 giá 
giám sat ye sir nguyen vçn cüathüng phiêu. Nêu không con ' kiên nào khác ye kêt 
qua giám sat thi dâu giá vien tiên hành bóc them phong cüa thiing phiêu. 

DAu giá viên diu hành cuOc  d.0 giá mth it nh,t mOt  ngiz&i tham gia du giá 
giám sat sr nguyen vçn cüa tirng phiêu trã giá; tiên hành bóc timg phiêu trâ giá, 
cong bô so phieu hqp l, so phiêu khong hçp l, cong bO tLrng phiêu tIa, phiu 
trâ giá cao nhât và cong bô nguth có phiêu trâ giá cao nhât là nguth tráng dâb'giá. 

-Trixmg hcip có tir hai ngu&i tri len cüng trà giá cao that thI ngay tai  bü& 
cong bô giá, dâu giá vien tO chüc dâu giá tiêp giUa nhüng nguOi cüng trá giá cao 
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ISAN 
BINH 

DOC 
TRUNG iA 

DICH V 

DAUGIAT 
TINH THAI B 

Büi Quang Anh 

nMt d chQn ra nguôi tráng du gia. D.0 giáviên quyt dinh  hInh thüc du giá tic 
tiêp bng 1&i noi hoc dAu giá bng bô phiêu trirc tiêp. Nêu có ngi.rôi trã giá cao 
nhât không dông dau giá tiêp ho,c không có nguôi trã giá cao hcn thI dâu giá 
viên to chüc bôc th.m dê chçn ra ngii&i tráng dâu giá. 

S A A A . 8. Thoi glan, da diem np tien dt triroc va nhn phieu tra gla: 

- Thii gian nôp tin dat tnthc và nh.n phiu trã giá: Tir ngày 08/02/2023 
den ngày 10/02/2023. 

S tin dt trithc np vào tài khoãn s 102000016777 cüa Trung tam Djch 
vi Dâu giá tài san tinh Thai BInh tai  ngãn hang TMCP (NCB) Quôc dan Vit 
Nam chi nhánh Thai BInh. 

+ Dia dim: Tai Tôa nhà D.0 KhI, thành ph Thai BInh, tinh Thai BInh 

± Ngu?i däng k tham gia dã np tin dt trithc nhi.mg không tham gia 
cuOc dâu giá, buôi cong bô giá không duccc nhn 1i tiên dt trithc, tth tru&ng 
hqp bat khâ kháng. 

9. Thôi gian np phiu và mo cuc du giá tài san: Tü 14 gi& 00 phit dn 
14 gii 30 phit ngày 14/02/2023. 

10. Oja diem t chtrc du giá: Tai  Trung tam Djch vii Du giá tài san tinh 
Thai BInh. 

Dja chi: S 06 dithng Hai Ba Trixng, thành ph Thai Binh, tinh Thai BInh. 

Mci chi tit xin lien h Trung tam Djch vi du giá tãi san tinh Thai BInh - 
so 06 Hai Ba Trirng, thãnh ph Thai BInh. DT: 02273.743.199 

Hoc truy c.p vào cng thông tin din tCr Sâ Tu pháp tinh Thai BInh tai 
dja chi: http://sotuphap.thaibinh.gov.vn  — Chuyên miic dâu giá 

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

Hoc dja chi: http://taisancong.vn  

Hoc dja chi: http ://trungtamdaugiathaibinh. com.vn   

KInh mô'i các tá chtc cá nhán có nhu cu dé'n tham gia dá'u giá. 

Noinhân: 

-Cng thông tin Din tCr qu6c gia v du giá tài san; 

- Trang thông tin Din tü S& Tu pháp; 

- Trang thông tin din tü I 1DVDG tài san tinh Thai BInh 

- Phông PC 03; 

- Các &m vi có lien quan; 
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