
1 

 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH 

QUỐC GIA 

---------- 

Số: 29-13/TB-NAP.HN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------- 

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2022 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

I. Thông tin tài sản: 

1. Bên có tài sản đấu giá: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa, địa chỉ: Số 572, 

đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá. 

2. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia (địa chỉ: Số 71 ngõ 125 

đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội – SĐT: 0243.2121723). 

3. Tài sản bán đấu giá: 3.280.000 (kg) Thóc DTQG sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019, 

nhập kho DTQG năm 2019; và 2.697.000 (kg) Gạo DTQG sản xuất vụ Đông Xuân năm 

2020, nhập kho DTQG năm 2020. Danh mục chi tiết mã đơn vị tài sản theo hồ sơ, người 

tham gia đấu giá liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia để biết thêm chi tiết. 

4. Giá khởi điểm toàn bộ danh mục: 43.530.200.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi ba tỷ, 

năm trăm ba mươi triệu, hai trăm nghìn đồng). 

Trong đó: 

- Giá khởi điểm 17 đơn vị tài sản gạo DTQG là: 23.194.200.000 đồng; đơn giá 8.600 

đồng/kg. 

- Giá khởi điểm 30 đơn vị tài sản thóc DTQG là: 20.336.000.000 đồng; đơn giá 6.200 

đồng/kg. 

5. Nơi có tài sản: tại các kho dự trữ quốc gia của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh 

Hóa theo danh mục. 

6. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu 

giá, theo phương thức trả giá lên. 

II. Kế hoạch đấu giá: 

1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 

- Thời gian, địa điểm, cách thức mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ 

chức có nhu cầu mua tài sản thực hiện mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trụ 

sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia, trong thời gian từ ngày thông báo đến hết ngày 

23/5/2022 (trong giờ hành chính, trừ thứ bảy, chủ nhật và nghỉ, lễ theo quy định). 

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Không thuộc các trường hợp không được tham gia 

đấu giá (theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 

ngày 17/11/2016); và đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên 

quan (nếu có). 

2. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ/01 đơn vị tài sản. 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức xem tài sản: Từ ngày 16/5/2022 đến hết ngày 17/5/2022 

(trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản. 

4. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 

- Số tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm 
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- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/5/2022 đến 17 giờ ngày 25/5/2022 (trong giờ 

hành chính, không tính ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ, lễ theo quy định). 

- Tài khoản nhận tiền: 

• Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia. 

• Tài khoản số: 42710006399399 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam – Chi nhánh Quang Minh. 

- Nội dung chuyển tiền: "[Tên cá nhân/tổ chức tham gia] nộp tiền đặt trước đấu giá 

theo TB số 29-2022". 

- Người tham gia đấu giá chịu mọi chi phí cho việc chuyển tiền. 

- Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia chấp thuận việc người tham gia đấu giá nộp khoản 

tiền đặt trước trước thời hạn nêu trên. Việc người tham gia đấu giá nộp trước thời hạn 

được xem là tự nguyện và không được tính lãi trong khoảng thời gian trước thời hạn. 

- Trong mọi trường hợp, khi người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài 

khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia, thời gian báo "Có" được ghi nhận trên 

sao kê tài khoản là căn cứ xác định thời điểm nộp tiền của người tham gia đấu giá. 

Khoản tiền đặt trước báo “Có” trong tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia 

trước 17 giờ 00 phút ngày 25/5/2022 là hợp lệ; ngược lại, khoản tiền đặt trước báo “Có” 

trong tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia sau 17 giờ 00 phút ngày 25/5/2022 

là không hợp lệ. 

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

− Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Từ 10 giờ 00 phút ngày 26/5/2022. 

− Địa điểm: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia – Chi nhánh Thanh Hóa (Tiểu 

khu 5, Phường Hải Hòa, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa). 

Trân trọng! 

 

Nơi nhận: 

- Cục DTNN khu vực Thanh Hóa; 

- Niêm yết: Nơi có tài sản đấu giá, nơi tổ 

chức cuộc đấu giá, trụ sở công ty đấu giá; 

- Lưu: VT, HSĐG. 

 

 


