
SO TJJ PHAP THAI B1NH CQNG HOA xA 11(11 CHU NGHiA VIT NAM 
TRUNG TAM DVDG TA! SAN Dc Ip - Tiy do - Hnh phüc 

TINH THAI B1NH 

S 01/TB-DGTS - L3 Thai BInh, ngày 29 tháng 4 nám 2022 

THÔNG BAO DAU GIA TAI SAN 
Can cü Hqp dng s 01/2022/HD-DG ngày 10/01/2022 kern theo Phii 1iic 

Hçp dông gifla Trung tam Djch vi Dâu giá tài san tinh Thai BInh và Sâ Tài 
chInh tinh Thai BInh ye vic dâu giá tài san tjch thu sung cong qu5 nha nuôc. 

Can cü van bàn d nghj s 926/STC-QLGCS ngày 28/4/2022 cüa S Tài 
chInh ye vic thrc hin thông báo và to chüc dâu giá tài san. 

Trung tam Dlch  vi Du giá tài san tinh Thai BInh thông báo: 

1. Don vl to chii'c du giá: 

Trung tam Djch vi D.0 giá tài san tinh Thai BInh. 

Dja chi: St 06, ph Hai Ba Tnmg, thành ph Thai BInh, tinh Thai BInh. 
Diên thoai: 02273.743 199. 

2. Don vl  có tài san du giá: Si Tài chInh tinh Thai BInh 

3. Tài san du giá, giá khôi dim, tin dt trithc, giá trüng du giá: 

+ Tãi san du giá: 

Tài san có trong cac quyt djnh thi hãnh an chü dng s 182/QD-CTHADS, 
213/QD-CTI-IADS, 214/QD-CTI-IADS, 256/QD-CTHADS, 222/QD-CTHADS, 
269/QD-CTHADS, 280/QD-CTHADS, 281/QD-CTHADS, 282/QD-CTHADS, 
284/QD-CT!-IADS, 285/QD-CTHADS, 288/QD-CTHADS, 306/QD-CTHADS, 
313/QD-CTHADS, 319/QD-CTI-JADS, 325/QD-CTHADS, 353/QD-CTHADS, 
345/QD-CTI-IADS, 364/QD-CTHADS, 371/QD-CTHADS, 380/QD-CTHADS, 
472/QD-CTHADS, 404/QD-CTHADS, 405/QD-CTHADS; 406/QD-CTHADS, 
407/QD-CTI-IADS, 475/QD-CTHADS, 07/QD-CTHADS, 13/QD-CTHADS, 
14/QD-CTHADS, 1 5/QD-CTHADS, 16/QD-CTHADS, 1 7/QD-CTI-IADS, 1 8/QD-
CTHADS, 04/QD-CTHADS, 53/QD-CTHADS, 54/QD-CTHADS, 55/QD-
CTHADS, 56/QD-CTHADS cüa Cic thi hành an tinh Thai BInh; 

+ TOng giá kiwi dirn: 53.645.500 dng (Nám muvi ba triu sáu tram hon 
mio1 lam nghIn nám tram dong). 

Giá khói dkm và giá tring dáu giá chwa bao gmthué', phi, l phi khác 
theo quy djnh. Ngwài tring dáu giáphái chju các logi thuê, phi,  chi phi trén. 

+ Tin dat trwyc: 10.600.000 d (Muài triu sáu tram nghIn dng). 

+ Giá trüng du giá: là giá trá cao tht cüa tài san duqc ghi trong biên 
bàn dâu giá theo quy djnh cüa pháp lust. 

4. Thôi gian, dja dim dãng k tham gia du giá. 

- Thôi gian: Tr ngày 29/4/2022 dn 13/5/2022 (Gi& hành chInh các ngày 
lam viêc). 
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- Dja dim: Ti trii sâ Trung tam Djch vi Du giá tài san tinh Thai BInh. 

5. Thôi gian, da dim xem tài san: Si Tài chinh tinh Thai BInh cho 
nhU'ng nguli dang k tham gia dâu giá xem tài san vào ngày 12/5/2022 và ngày 
13/5/2022. Nguii dang k tham gia dau giá không xem hoc tirxem tài san thI 
phái chju trách nhim ye chat h.rqng tInh trng tài san khi trüng dâu giá. 

6. Mfrcthu phi h so' tham gia dãu giá: 150.000 dng/h so (Mç3t tram nám 
mu'o'i nghIn dóng trén ho so'). 

Thrc hin theo thông t.r s 48/TT-BTC ngày 15/5/20 17 cüa B Tài chInh 
quy djnh chê d tài chInh trong hot dng dâu giá tài san. 

7. Ifrnh thtrc và phtning thtrc du giá 

- HInh thüc dAu giá: BO phiu trVc  tip mt vông ti cuc d.0 giá. 

- Phuong thirc du giá: Du giá theo phuong thüc trã giá len duçic thc hin 
nhusau: 

- Nhüng ngu?i tham gia dAu giá disçc phát mit ti phiu trã giá, ghi giá 
muon trã vào phieu cüa mmnh. Hét thi gian ghi phieu, Dâu giá viên yêu câu ngu&i 
tharn gia dâu giá trá giá bô phiêu vào hômphiêu, kiêm dêm so phiêu phát ra và so 

phiêu thu ye, cong bô phiêu frã giã cao nhât vo'i sir giám sat cüa It nhât mt ngui 
tham gia dâu giá. 

- Du giá viên cong b giá trã cao nht, tru&ng hçp có tü hai ngui tth len 
cüng trâ giá cao nhât thI ngay tai  buôi cong bô giá, dâu giá viên to chirc dâu giá 
tiêp giüa nhctng ngu?i cüng trã giá cao nhât dê ch9n ra ngu1i tiling dâu giá. Nêu 
có ngthi trã giá cao nhât không dông du giá tiêp hoc không có nguM trá gia 
cao hon thI dâu giá viên to chirc bôc thàm dé ch9n ra ngixi trOng dâu giá. Nêu 
nhfing ngithi Co phiêu trá giá bang nhau do không thirc hin vic bôc thäm thI 
coi nhu tr chôi kêt qua dâu giá và không duçic nh.n Ii khoân tiên dt truóc. 

8. Thôi gian, dja dim nOp tin dat tru*c: 

- Thñ gian np tin dt tri.ric: Ngày 16/5/2022. 

+ Dja dim: Se1 tin dt tri,rc np vào tài khoãn se1 100002818188 cüa 
Trung tam Djch vii Dâu giá tài san tinh Thai Binh tai  ngân hang TMCP (NCB) 
Quôc dan Viêt Nam chi nhánh Thai BInh. 

Tai: TOa nba D.0 KhI, thành phe1 Thai BInh, tinh Thai BInh 

+ Trong trir&ng hçip dn 18 gi 00 phüt ngày 16/5/2022 se1 tin dt trithc 
cOa ngu?i tham gia dâu giá khOng vào tài khoân cña Trung tam Djch vi dâu giá 
tài san tinh Thai BInh thI không duqc tham gia dau giá. 

± Ngui däng k tham gia dà np tin dt trrn5c nhirng không tham gia 
cuc dau giá, buôi cong bô giá không duçic nhn lai  tiên d.t trinic, trü trumg 
hcip bat khâ kháng. 

9. Thô'i gian mo cuc du giá tài san: 14 gi ngày 18/5/2022. 
• fl •t A' A 10. Da diem to chirc dau gla: Ti Trti so Trung tam H91 ngh Uy ban nhan 

dan tinh Thai BiIIh. 
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iQuang Anh 

Dja chi: S 235 Duông Hai Ba Trirng, Thành Ph Thai BInh, tinh Thai 
BInh. 

Mi chi tit xin lien h Trung tam Djch vi d.0 giá tài san tinh Thai BInh - 
so 06 Hai Ba Trtmg, thành phô Thai BInh. DT: 02273.743.199 

Hoc truy cp vao cng thông tin din tir Sâ Tr phap tinh Thai BInh tai 
dja chi: http://sotuphap.thaibinh.gov.vn  — Chuyén mic dâu giá 

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

Hoc dja chi: http :I/taisancong.vn 

KInh mài các tá chi-c cá nhán có nhu ccu dén tham gia dá'u giá. 

p . •n Xac nhan niem yet 

Lwu  

- Khi nç5p doii ngtràitham gia dá'u giá phái nç5p kern theo 01 bánCNND 
(The can cir&c) + So hç5 kháu photo (Giáy Ghth'zg nhn DK kinh doanh néu co) 

- Ngirài tharn gia dá'u giá vàophdng dd'u giá phái mang theo ch&ng minh 
thu' nhán dan hoác the can cithc, giáy nóp tién dt trithc, 

- Ngtrd'i di theo üy quyn vào phông dá"u giá phái mang theo giá'y iy 
quyén và chá'ng rninh tint nhán dan hoc the can cithc. 

- Chi ngithi tharn gia dá'u gia du'çic rnua ha so' tharn gia dcIu giá, trirô'ng 
hqp rnua theo üy quyén phái có giây üy quyén kern theo; 

- Co quail, don vj, ngirôi tharn gia cuc du giá phãi thiyc hin 
nghiem ngt quy dnh phong, chong d!ch  theo khuyen cao 5K cua B9 Y te 
(deo khâu trang, giu' khoãng each, khu khuân, khai báo y tê ...). 
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TIUNG TAM 
DICHVB 

A GIATASAN 
lkthé 

• ke chi tiet tai san 
áo dciu ia tài san ngàv 2 9/4/2022 

SI'T S Quyt dinh 

" 
. 
' 

S 
hrçng 

flnh trng chit Iirçng 
(kbông xác djnh tinh 
trng chAt hrcng tM, 

xau) 

Don gia 
(dong) 

Thành 
tien 

(dong) 
Ten tai san hAn hiu, 

kiu Ioi 

182/QD-CTI{A 
ngày 04/3/202 1 

Din thoai di 
dng 

SAMSUNG 
GALAXY 

ASI 
Cái 1 

Màu xanh, dA qua sü 
ding, con hoat dng 

1.700.000 1.700.000 

2 213/QD-CTHA 
ngày04/3/2021 

Din thoai di 
dng 

SAMSUNG 
GalaxyAlO Cái 1 

Màu xanh, dA qua sCr 
dvng,cddinvaoman 
hInh nCrt vi 

170.000 170.000 

3 2141QD-CTHA 
ngày 04/3/2021 

Din thoai di 
dng Iphone 6 Cal 1 

Màu trng yang, BA qua 
sfr dijng, không cd din 
vAo 

100.000 100.000 

4 256/QB-CTHA 
ngày 31/3/2021 

Bin thoai di 
dng 

SAMSUNG 
Galaxy J5 (s) 

CAi 1 

BA qua sCr di,ing, có din 
vào, COfl hot dng IMEl 
khe 1:35720207808696; 
tMEIkhe2: 
35720207808699 

170.000 170.000 

5 
222/QB-CTHA 
ngày 08/3/2021 

Din tho?.i di 
dng 

Iphone 6s 
plus Cái I 

MAu trng yAng, BA qua 
sfrdmg,cddinvAo, 
không khôa . 

595.000 595.000 

6 269/QD-CTHA 
ngAy 12/4/202 1 

Gh nhira 
thp KhongcO Câi 38 DAquasCrding, 1.000 38.000 

GM nlv,ra 
cao KhOngcO Cái 8 DAquasding, 5.000 40.000 

GhINOX Khongco Cal 6 BA qua siding, 20.000 120.000 

7 280/QD-CTHA 
ngày 11/5/2021 Din thoi di 

dng Nokia6.1 CAi I 
Màu xanh, BA qua sl.r 
dung, cd din vAo, cOn 
hot dng 

255.000 255.000 

Din tho.i di 
ding 

Iphone 6s 
plus Cái 1 

Màu yAng trng, BA qua 
sx dpng, có din vào, 
mAn hInhbj dm den to, 
không có mt khAu d 
ma 

100.000 100.000 

8 
282/QD-CTHA 
ngày 26/4/2021 

Din thoai di 
dng Nokia 1280 Cái 1 

Miii xanh, BA qua sfr 
dvng, cd din vào, cOn 
hoat dng 

30.000 30.000 

9, 
• 

281/QD-CTHA 
ngày26/4/2021 

Din thoai di 
dOng Nokia 1280 Cal I 

Màu den, BA qua sfr 
ding, Co din vAo, cOn 
hoatdng 

30.000 30.000 

Diên thoai di 
dng OPPO 1601 Cái 1 

Màu hng yang, BA qua 
sir ding, có din vào, cOn 
hot dng 

255.000 255.000 

10: 284/QB-CTHA 
ngày 26/4/2021 

Diên thoai di 
dng Iphone 7 Cái 1 

Màu den, BA qua sir 
dzng, treo logo không 
khiri dng dtrçrc 

255.000 255.000 



11 
285/QD-CTHA 
ngay 26/4/2021 

Din thoai di 
dng 

Nokia RM- 
1011 

Cái 1 
Màu trâng, BA qua sCr 
dung, có din vào, cèn 
hoat dng 

50.000 50.000 

12 2881QD-CTHA 
ngày 11/5/2021 

Bin thoi di 
dng 

SAMSUNG 
Galaxy S8 

Chik 1 

Màu ghi xám, BA qua sr 
dmg, con h03t dng, mt 
sau bj rn nut; 
1me11354359/081661527/ 
7; lmei2 
354360/08/661527/5 

340.000 340.000 

13 
306 -1HA 
ngày 11/5/2021 

Dinthoai di 
dng 

Nokia 1280 Cái I 
Màu den, BA qua sü 
ding, có vao din, cOn 
hoat dng 

30.000 30.000 

14 
313/QD-CTHA 
ngay 0 1/6/2021 

Xe may 
Yamaha 
Jupiter 

Yamaha 
Jupiter Chk 1 

MAu son tr.ng den, BA 
qua sir dimg, S khung 
RLCJ590608Y024857, 
so may 5B96-024857 

2.700.000 2.700.000 

3191QD-CTHA 
ngày 08/6/202 1 

MáytInh 
xách tay Dell Chik 1 

DAquasCrding,khong 
có phi kiin, có din vào 

3.000.000 3.000.000 

16 3251QD-CTHA 
ngay 11/6/2021 

Xemáy 
Yamaha 
Jupiter 

Yamaha 
Jupiter 

Cái 1 
BA qua sir dpng, CA, Biên 
kim soát 15B1-00653 

2.000.000 2.000.000 

Din thoai di 
dng 

Nokia 105 Cái 1 
BA qua sir dimg, cii, có 
din vào, cOn hoat dng 

30.000 30.000 

17 
353/QD-CTHA 
ngày 07/7/202 1 Xe dp mi ni Chic Cái 

1 

Xe dp mi ni, màu den, 
giá dê d phia sau có 
buc 01 ghii ng6i tré em, 
dii qua sir dmg, cii; 

100.000 100.000 

18 345/QD-CTHA 
ngày 22/6/2021 

Din thoi di 
dOng 

Iphone 8 Cái 1 
Màu den, Dii qua sir 
ding, cii, có din vào, 
lclióa b.ng mt khAu. 

5 10.000 5 10.000 

19 364/QD-CTHA 
ngày 13/7/2021 

Bin thoi di 
dng 

Iphone 5S Cái 1 
Dii qua sir ding, 
cii, khong có din vào 50.000 50.000 

Din thoai di 
dng 

Iphone 
plus 

Ciii I 
Dii qua sir diing, cii, cd 
din vào, him logo không 
kh&i dng duçrc. 

425.000 425.000 

20 
371/QD-CTHA 
ngày2l/7/2021 

Din thoi di 
dong Mastel A112 Ciii 

1 

Màu den Dii qua sir 
ding, cii, khOng có din 
vào. 

5.000 5.000 

21 
3801QD-CTHA 
ngAy 22/7/202 1 

Din thoai di 
dng 

SAMSUNG 
GALAXY 

A70 
Ciii 1 

Màu xanh, dii qua sir 
drng, cii, có din VO 
cOn hoat dng, mAn hInh 
bj nut ngang 

510.000 510.000 



Diên thoai di 
dng 

Nokia 
TA1O1O 

Cái 1 
Màu den, Dã qua sir 
dvng, cii, không vào 
din, không hoat dong 

30.000 30.000 

Diên thoai di 
dng 

SAMSUNG 
GALAXY 

A3OS 
Cái 1 

Màu den, mt kInh b ran 
nut âã qua sir ding, cii, 
con hoat dOng 

680.000 680.000 

Din thoai di 
dung Iphone 7 Cái 1 

VO mu trng hang, Dâ 
qua sir thing, cii, cOn hoat 
dOng,co mat khAu d mir 

680.000 680.000 

Diên thoai di 
ding Iphone 6S Cái 1 

VO mu trAng hang, Dã 
qua sir dung, cii, cOn hoat 
d,ng, man hhih có vt 
den ngAn, có mt khAu d 
m& 

425.000 425.000 

22 
404/QD-CTHA 
ngày 07/9/2021 

Diên thoai di 
dng 

Iphone 6S 
plus 160 

Cái 1 
Dâ qua sir ding, cii, cOn 
hoat dng, có mat khâu 
dê mut 

595.000 595.000 

23 
407/QD-CTHA 
ngày 07/9/202 1 

Case may 
tinh KhOng Co Cái 1 Dã qua sir dung, cii, nat, 50.000 50.000 

24 
406/QD-CTHA 
ngày 07/9/2021 

Diên thoai di 
dOng 

Iphone 
XSMAX 

640 
Cái 1 

Dà qua sir ding, cii, cOn 
boat dcng, cO mat khau 
kern theo 

2.975.000 2.975.000 

25 
405/QD-CTHA 
ngày 07/9/202 1 

Din thoai di 
diing 

Iphone x 
64G Cái 1 

Dã qua sir ding, cii, cOn 
hoat dng, góc phâi mt 
sau bi ran nOt, có mt 
khudêmir 

1.700.000 1.700.000 

26 
07/QD-CTHA 

ngay 06/10/2021 
Dién thoai di 
dOng 

Samsung 
A51 Cái 

1 

Dã qua sir dung, cii,côn 
hot dng bj khóa bang 
mat khâu 

1.700.000 1.700.000 

27 13/Qf-CTHA 
ngày 12/10/2021 Din thoai di 

dng 
LO G8X 
ThinQ 

.. 
Cat 1 

Dà qua sir ding, cii, có 
din vào, cOn hoat dong 

1.020.000 1.020.000 

May tInh 
xáchtay 

Dell Inspiron 
5558 Cai I Dã qua sir ding, cii, 3.400.000 3.400.000 

May in EPSON 
L805 

,. Cai 1 màu den, dã qua sir dung, - 
cu, 

425.000 425.000 

May in CANON 
F166400 Cái 1 

màu ti4ng, dã qua sir 
drng, cii, 

850.000 850.000 

Chân dat 
may quay YUINTENG Cái 1 

Dã qua sir dicing, cii, trén 
than ghi VCT-5208RM, 
No.0120094541 

20.000 20.000 

28 
14/QD-CTHA 

ngày 12/10/2021 
Diên thoai di 

dOng 
REALME 7 

Pro 
.. 

Cat 1 DA qua sir ding, cii, mãu 
xanh, cOn hoat dOng 

1.275.000 1.275.000 



May tinh 
xách tay 

Lenovo 
81W8 

,. Cai I Dã qua sü d,ing, càn hoat 
dng, 6.375.000 6.375.000 

29 
15/QD-CTHA 

ngay 12/10/2021 

Din thoi di 
dng 

Samsung J7 
Pro Cai 1 

Dâ qua sr dtng, cii, man 
hinh bj n(rt góc trái, con 
hotdng 

255.000 255.000 

Diên thoi di 
dong 

OPPO 
Reno2 Cái 1 Dâ qua sti dvng,  cii, cOn 

hoatdng 
1.700.000 1.700.000 

Chân dat 
may quay YIINTENG Cái I 

Dã qua sCr thing, cii, trén 
than ghi VCT-5208RM, 
No.0120051367 

20.000 20.000 

Ocüngdi 
dOng Khôngcó Cái 1 DàquasCrding,cii, 10.000 10.000 

May tInh 
xách tay Dell Vostro Cái 1 

Dã qua sCr dting, cii, cOn 
hoat dng 3.400.000 3.400.000 

30 16/QD-CTHA 
ngày 12/10/2021 

Diên thoai di 
dông Samsung J6+ Cái 1 

Dã qua sCr di,ing, cii, man 
hinh bi nCrt nhiéu, cOn 
hoatdong 

212.500 212.500 

31 17/QD-CTHA 
ngày 12/10/2021 

Din thoai di 
dng 1r' Al2 Cái 1 Dã qua sir ding, cii, cOn 

hoatdng 
340.000 340.000 

32 1 8/QDCTHA 
ngày 12/10/202 1 Chan may 

quay phim 
Xiang Wu C- 

2200 Cái 1 

Dã qua sCr ding, cii, dang 
3 chân, chiêu cao gap 
gn 43 cm, chiu cao tM 
da 125cm 

20.000 20.000 

Chânmáy 
quay phim YUNFENG Cái 3 

Dii qua sr ding, cii, bAng 
kim loai vO nhira màu 
den trén than ghi VCT-
680RM,NO.0920110449 
dang 3 chân, chiu cao 
gap gçn 45cm, chiEu cao 
tôi da 138cm 

20.000 60.000 

33 
04/QD-CTHA 

ngày 06/10/202 1 
Din thoi di 
dOng 

Nokia 6300 Cái 

1 

Màu yang, Dii qua sCr 
di,ing, vO may xung cAp 
xin màu, có diên vào 

25.500 25.500 

34 53/QD-CTHA 
ngay 11/11/2021 

Dién thoai di 
dng Nokia 105 Cái 

1 

Màu den, Dii qua str 
diing,codinvao 25.500 25.500 

35 

Dién thoai di 
dng 

Nokia TA 
1139 

,. Cai 
1 

Miiu den, Dii qua sil 
djng,cOdinvao 

25.500 25.500 

54/QD-CTI-IA 
ngay 11/11/2021 oai di 

dOng 
SAMSUNG 
GALAXY 

A3 

Cái 

1 

Miiu hng, Dii qua sr 
dicing, có din vào 

170.000 170.000 

36 551QD-CTHA 
ngày 12/11/2021 

Din thoi di 
dng 

Samsung 
GaIaxyA6+ Cái 

1 

Miiu yang, Dii qua sCr 
ding, CO din vào 

340.000 340.000 



37 
56/QD-CTHA 

ngay 12/11/2021 

Diên thoi di 
dng 

Nokia TA 
1174 Cái 

1 

Màu den, Dã qua sr 
dung,codienvao 

25.500 25.500 

Diên thoi di 
dng OPPO A3s Cái 

1 

Màu den, Dã qua sü 
ding, có din vào 255.000 255.000 

38 
472/QD-CTHA 
ngay 09/9/202 1 

01 Thuyn be 
tong, 02 may 
nO cong suãt 
24 ma Ic, 02 
6ng cao su 
phi 90, mOi 
Ong CO chieu 
dài 12 m; 

Không có Cái 1 

Dãqua s di,ing, cü 
xuông cap, không xác 
dinh dtrçic nAm sx, may 
móc khong xác dlnh 
&rc tinh trang chat 
Iirçng và nhãn hiêu 

7.000.000 7.000.000 

Cat den m3  25,2 59.000 1.486.800 

39 
475/QD-CTHA 
ngày 16/9/2021 Cat den m3  41,8 59.000 2.466.200 

long cong 53.645.500 

Bang chfr Nàm mwo ba triu sáu tram ban mwm lam nghIn mini tram dtng chánf. 
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