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BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                 

            Số:          /TB-BV                              Phú Yên, ngày       tháng 4 năm 2022 

 
THÔNG BÁO 

Về việc đấu giá khai thác mặt bằng căn tin tại Bệnh viện YHCT Phú Yên lần 2 

  
Căn cứ Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh về phê 

duyệt Đề án sử dụng tài sản công tham gia vào mục đích kinh doanh của Bệnh viện Y học 

cổ truyền; 

Căn cứ Phương án số 02/PA-BV ngày 15/4/2022 của Bệnh viện YHCT Phú Yên 

về đấu giá khai thác mặt bằng căn tin tại Bệnh viện YHCT Phú Yên lần 2. 

Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên xin thông báo đấu giá như sau: 

1. Tên tài sản đấu giá: 

- Mặt bằng căn tin thuộc khu F, Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên.  

Địa chỉ: 399 Lê Duẩn, phường 7, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

Diện tích: 209 m2. 

- Thời gian cho thuê: 24 tháng (từ ngày ký hợp đồng và bàn giao mặt bằng cho thuê)  

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán và nhận hồ sơ: 

- Thời gian xem tài sản đấu giá: giờ hành chính, kể từ ngày 18/4/2022 đến hết 

ngày 04/5/2022 

- Thời gian bán hồ sơ: giờ hành chính, kể từ ngày 18/4/2022 đến hết ngày 04/5/2022. 
- Thời gian nhận hồ sơ: giờ hành chính, kể từ ngày 18/4/2022 đến hết ngày 04/5/2022. 

- Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên. 

- Số điện thoại: 0257.3835236. 

3. Giá khởi điểm: 159.720.000 đồng/ 24 tháng  

(Bằng chữ: Một trăm năm mươi chín triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng chẵn/ 24 tháng) 

 Thời gian nộp tiền trúng đấu giá: nộp theo từng quý, từ ngày 01 đến ngày 10 của 

tháng đầu tiên thuộc quý đó. 

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: 

- Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.  

- Tiền đặt trước: 8.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám triệu đồng chẵn) 

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

- Đối tượng tham gia đấu giá:   

+ Một hộ gia đình chỉ được một người đại diện tham gia đấu giá.  
+ Không thuộc trường hợp theo quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá tài 

sản, ngày 17/11/2016.  

+ Có đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ 

và nộp tiền đặt trước cho tổ chức thực hiện đấu giá theo quy định của pháp luật.  

+ Tại thời điểm tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự.  

+ Đáp ứng điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.  

+ Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền hợp pháp bằng văn bản cho người 

khác thay mặt mình tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật. 

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 



+ Các cá nhân, tổ chức tiến hành bỏ phiếu kín theo mẫu đơn vị phát hành trực 

tiếp tại ngày tổ chức đấu giá. 
+ Hội đồng đấu giá sẽ căn cứ kết quả đấu giá cao nhất để chọn người trúng đấu giá. 

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 

- Thời gian đấu giá: 09h00 ngày 05/5/2022.  

- Địa điểm: Hội trường Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên. 

7. Hình thức, phương thức đấu giá: 

- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. 

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên. 

Thông báo này được công khai rộng rãi, minh bạch, niêm yết tại bảng tin của 

Bệnh viện và đăng tải trên Báo Phú Yên.  

Nếu có nội dung nào chưa rõ, xin liên hệ Phòng Tổ chức – Hành chính, Bệnh 

viện YHCT Phú Yên (Số điện thoại: 0257.3835236)./. 

 

Nơi nhận:               GIÁM ĐỐC 
- Các khoa phòng; 
- Bảng tin Bệnh viện (niêm yết); 
- Báo Phú Yên;    
- Ban Giám đốc (biết);        
- Lưu: VT, TC. 

Trần Hữu Tuấn 
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