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Thai BInh, ngày 10 tháng 5 näm 2022 

THÔNG BAO DAU GIA TAI SAN 

Thrc hin Hçp dng s 1 l/2022/HD-DG ngày 06/5/2022 giia Trung tam 
Djch viii Du giá tài san tinh Thai BInh và Cic Quãn l thj trithng tinh Thai BInh 
v vic du giá tài san. 

A • • . * P • A P Trung tam D1ch vit Dau gia tat san tinh Thai Binh thong bao: 

1. Don vl to chfrc du giá: 

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

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

2. 0on vi có tài san du giá: Cue Quàn l Thj trithng tinh Thai BInh 

3. Tài san du giá, giá khô'i dim, tin dt trithc, giá trüng du giá: 

+ Tài san du giá: Tài san là tang vt vi phm hành chInh bj tjch thu theo 
các quyêt djnh XPVPHC sau: Quyt djnh s 2506/QD-XPVPHC ngày 
18/02/2020 cüa Dôi QLTT so 5; Quyt djnh so 932130/QD-XPVPHC ngày 
14/12/2020 cUa Civic QLTT Thai BInh; Quyt djnh so 25/QD-XPVPHC ngày 
08/4/202 1 cüa Chü tjch UBND tinh Thai BInh; (Tài san là phê lieu thu hói tf 
261 chai LPG ã'ã dtrcic lam biên dgnh bang bin pháp cc hQc khong con giá trj 
th dyng nhw ban dOu). 

+ Giá khâi dim: 39.101.000d (Ba mitci chin triéu môt tram linh môt 
nghIn bay tram dóng). 

+ Tin dt truóc: 7.800.000 d (Báy triu tam tram nghln dng,). 

Giá kh&i diêm và giá trzng dá'u giá chira bao gmthu phi, l phi khác 
theo quy dinh. Ngtr&i tring dáu giá phái chiu các loai thuê, phi, chi phi trên. 

+ Giá tring d.0 giá: Là giá trã cao nht cüa tài san duçic ghi trong biên 
bàn dâu giá theo quy djnh cüa pháp lut. 

4. Thôi gian, da dim dáng k tham gia dâu giá. 

- Th?yi gian: Tü ngày 11/5/2022 dn 23/5/2022 (Gi hành chInh các ngày 
lam viêc). 

- Dja diem: Ti tni s& Trung tam Djch vi Du giá tài san tinh Thai BInh. 

5. Thôi gian, dja dim xem tài san: Cic Quãn l thj trithng tinh Thai 
BInh cho nhrng nguii dãng k tham gia dâu giá xem tài san vào ngày 20/5/2022 
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và ngày 23/5/2022. Nguèi dáng k tham gia du giá không xem hoc tir xem tài 
., ' .7 . . F • A .7 . .7 • . I.  san thi phai chu trach nhiçm ye chat lizcing tinh trng tai san khi trung dau gia. 

+ Thii gian xem tài san: 
.7 S f 

- Buôi sang: Vào hôi 10 gRx den 11 gii. 

- Bui-chiu: Vào hi 15 gi dn 16 gi 30 phüt. 
'7 . '7 • . •, x A 6. Muc thu phi ho so' tham gia dau gia: 100.000 dong/ho s*1 (MQt tram 

nghIn dng trén h so'). 

Thrc hin theo thông tix s 48/TT-BTC ngày 15/5/20 17 cüa Bô Tài chInh 
quy djnh ch dO tài chInh trong hoat dng du giá tài san. 

7. HInh thü'c và phiro'ng thfrc du giá 
F p p p 

- HInh thüc dâu giá: Bô phiêu trirc tiêp mOt  vông  tai cuOc dâu giá. 

- Phrnmg thüc du giá: IMu giá theo phuong tht'rc trã giá len duçic thirc hin 
nhusau: 

- Nhüng ngu&i tham gia du giá ducic phát mOt  t?Y phiu trâ giá, ghi giá 
muon trâ vào phieu cüa mmnh. Hêt thôi gian ghi phiêu, Dâu giá viên yêu câu nguäi 

• . •. .7 ., .7 •• .7 .. .. •A A tham gia dau gia tra gia bo phieu vao horn phieu, kiem clem so phieu phat ra va so 
phiêu thu ye, cong bô phiêu trâ giá cao nhât vói s1r giám sat cüa ft nhât mOt  ngu&i 
tharn gia dâu giá. 

-Du giá viên cong b giá trã cao nht, trithnghçip có tü hai nguñ trô len 
cung tra gia cao that thi ngay tal  buoi cong bo gia, dau gia vien to chuc dau gia 
tiêp giüa nh&ng ngixäi cüng trã giá cao nht d chçn ra nguô'i tnng ct.0 giá. Nu 
có nguii trâ giá cao nht không dng ' du giá tip hoc không có ngi.rñ trâ giá 
cao han thI du giáviên M chüc bôc thm d chçn ra ngis&i trüng dâu giá. Nêu 
nhi.rng nguai co phieu tra gia bang nhau do khong thc hiçn viçc boc tham thi 
coi nhix tü chi kt qua d&i giá và không duçic nhn lai  khoãn tiên dt truâc. 

8. Thô'i gian, dja dim np tin dt triróc: 

- Thii gian np tin ctt truâc: Ngày 24/5/2022. 
• - P A S S 9 A 9 + Dia diem: So tien dat truoc nop vao tal khoan so 100002818188 cua 

Trung tam Djch vi Dâu giá tài san tinh Thai BInh tai  ngân hang TMCP (NCB) 
Quoc dan Vit Nam chi nhánh Thai BInh. 

Tai: Tôa nhà Du Khi, thành ph Thai BInh, tinh Thai BInh 

+ Trong tnthng hçrp dn 18 gi? 00 phit ngày 24/5/2022 s tin dt trtiâc 
cüa nguii tham gia d&u giá không vào tài khoãn cUa Trung tam Djch v'i du giá 
tài san tinh Thai Binh thI không duçcc tham gia du giá. 

S V A • A + Nguoi dang ky tham gia da nçp tien dat  trirac nhung khong tham gia 
A A A P A A A P S S cu9C dau gia, buoi cong bo gia khong duçic than lal  tien  dat  trtioc, tru truang 

hcp bt khá kháng. 
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9. Thôi gian mr cuc du giá tài san: 14 gi& 00 phüt ngày 26/5/2022. 

10. Da dim t chü'c du giá: Tai  Tni sâ Trung tam Hi nghj Uy ban nhân 
dan tinh Thai BInh. 

Dja chi: S 235 Du&ng Hai Ba Trirng, Thành Ph Thai BInh, tinh Thai 
BInh. 

Mci chi tit xin lien he Trung tam Djch vi du giá tài san tinh Thai BInh - 
so 06 Hai Ba Tnrng, thành ph Thai BInh. DT: 02273.743.199 

Hoc truy cp vào cng thông tin din tir Sâ Tii pháp tinh Thai BInh tai 
dja chi: http://sotuphap.thaibinh.gov.vn  — Chuyên miic du giá 

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

Hoc dja chi: http://taisancong.vn  

KInh mài các td ch&c cá nhân có nhu cu dén tham gia dá'u giá. 
F A •A --

K 

Xac nhan niem yet DOC 
I, 
/ 

TRUNG4 
Cl-i  !4 

DJGlA 

Liru:  

- Ngtr&i tham gia dáu giá vàophông dá'u giá phái mang theo ch&ng minh 
tint nhdn dan hoác the can cithc, giáy nóp tiên dat trtthc, 

- Ngu-&i di theo iy quyn vào phông dá'u giá phái mang theo giá'y zy 
quyén và ch&ng minh thu nhân dan hoçc the can ctthc. 

- ChI ngu-ài tham gia dá'u giá dtrcxc rnua h sa tham gia dáu giá, trwông 
hcip mua theo üy quyênphái có gidy zy quyên kern theo; 

- Ccr quan, don vj, ngtroi tharn gia cuc du giá phãi thLrc hin 

nghiem ngit quy d!nh  phong, chong d!ch  theo khuyen cao 5K cua B9 Y te 

(deo khâu trang, gi& khoãng each, khfr khun, khai báo y t ...). 
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/1; TIN1, 

/ TPUNGTA 
I DCHVY 
I  2 rIltIA rAE 

BANG ICE XAC B!NH GLA TR! PHE LIEU THU HOI 
theo Thông báo niêm yEt s 14/2022/TB -DGTS ngày 10/5/2022) 

Ten tai san DVT S 
lu.9ng 

Dwn giá 
(dông 

Thành tin 
(dng 

Ph Iiu sAt (261 chai LPG dA duac san 
xjt phü nhãn hiu và lam bin dng) kg 3554,7 11.000 39.101.700 

Bing chTh Ba in:roi c/tin tr&u  rn3t trait: fin!: nzt nglzIn báj' tram d'iizg./. 
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