
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 242/TB-ĐGNTN  Cần Thơ, ngày 30 tháng 5 năm 2022 

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
 

Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất, địa chỉ trụ sở: Tầng 6 Tòa nhà 

Thanh Niên, số 41 đường Cách Mạng Tháng 8, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ thông báo đấu giá tài sản, chi tiết như sau: 

1. Người có tài sản đấu giá: Công ty Lương thực Sông Hậu. 

Địa chỉ: Lô 18 KCN Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố 

Cần Thơ. 

2. Tài sản đấu giá  

a) Loại tài sản: Xe thanh lý. 

b) Nơi lưu giữ tài sản: Công ty Lương thực Sông Hậu. Địa chỉ: Lô 18 KCN 

Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 

c) Đặc điểm tài sản: Gồm 06 xe ô tô đã qua sử dụng (bán nguyên 01 lô gồm 

06 xe), chi tiết như sau: 

Stt Tên tài sản Đặc điểm tài sản 

1 
Xe ô tô tải biển số 

65C-009.84 

Loại xe: Tải thùng kín; Nhãn hiệu: THACO; Số loại: FLC345A-; 

Màu sơn: Xanh; Số máy: 00ZQ10223501; Số khung: 

45BCBC074450; Số chỗ ngồi: 03; Loại nhiên liệu: Diesel; Năm, 

nước sản xuất: 2011, Việt Nam; Niên hạn sử dụng: 2036.  

2 
Xe ô tô tải biển số 

65C-009.85 

Loại xe: Tải thùng kín; Nhãn hiệu: THACO; Số loại: FLC250-T; 

Màu sơn: Xanh; Số máy: 490ZL8023050; Số khung: 

50ACBC083907; Số chỗ ngồi: 03; Loại nhiên liệu: Diesel; Năm, 

nước sản xuất: 2011, Việt Nam; Niên hạn sử dụng: 2036.  

3 
Xe ô tô tải biển số 

65C-023.43 

Loại xe: Tải thùng kín; Nhãn hiệu: HYUNDAI; Số loại: H100; 

Màu sơn: Trắng; Số máy: D4BB8042359; Số khung: 

RLPRA17BP8T007702; Số chỗ ngồi: 03; Loại nhiên liệu: Diesel; 

Năm, nước sản xuất: 2008, Việt Nam; Niên hạn sử dụng: 2033.  

4 
Xe ô tô tải biển số 

65C-022.01 

Loại xe: Tải thùng kín; Nhãn hiệu: HYUNDAI; Số loại: H100 

PORTER; Màu sơn: Trắng; Số máy: D4BB8051835; Số khung: 

RLPRA17BP8T008364; Số chỗ ngồi: 03; Loại nhiên liệu: Diesel; 

Năm, nước sản xuất: 2008, Việt Nam; Niên hạn sử dụng: 2033.  

5 
Xe ô tô con biển số 

65M-1565 

Loại xe: Ô tô con; Nhãn hiệu: TOYOTA; Số loại: COROLLA; 

Màu sơn: Đen; Số máy: 1ZZ-1354882; Số khung: ZZE122-

7502781; Số chỗ ngồi: 05; Loại nhiên liệu: Xăng; Năm, nước sản 

xuất: 2003, Việt Nam; Niên hạn sử dụng: 0.  

6 
Xe ô tô khách biển 

số 65M-1253 

Loại xe: Khách nhỏ; Nhãn hiệu: TOYOTA; Số loại: HIACE 

SUPER; Màu sơn: Ghi - Hồng; Số máy: 1RZ-2772948; Số khung: 

RZH114-5001667; Số chỗ ngồi: 12; Loại nhiên liệu: Xăng; Năm, 

nước sản xuất: 2002, Nhật Bản; Niên hạn sử dụng: 2022.  



2 

 

* Lưu ý: Xe được bán và giao theo hiện trạng thực tế; Giấy chứng nhận kiểm 

định đã hết hiệu lực, người trúng đấu giá tự làm thủ tục đăng kiểm lại và chi trả 

toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí, chi phí phát sinh. 

- Xe ô tô khách biển số 65M-1253 đã hết niên hạn sử dụng, bán phế liệu, 

không giao giấy tờ xe cho người trúng đấu giá. 

d) Thông tin pháp lý tài sản: Tài sản do Công ty Lương thực Sông Hậu đưa ra 

đấu giá theo Công văn số 720/LTMN-ĐT ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Tổng 

Công ty Lương thực Miền Nam - Công  ty cổ phần về việc thanh lý xe ô tô, xe tải 

tại các đơn vị phụ thuộc. 

Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản:  

- Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 001426 ngày cấp: 23/10/2011, nơi cấp: 

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Cần Thơ. 

- Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 001425 ngày cấp: 23/10/2011, nơi cấp: 

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Cần Thơ. 

- Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 005642 ngày cấp: 07/5/2013, nơi cấp: 

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Cần Thơ. 

- Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 005386 ngày cấp: 19/4/2013, nơi cấp: 

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Cần Thơ. 

- Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số A0008227 ngày cấp: 25/4/2003, nơi cấp: 

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Cần Thơ. 

- Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số A0007709 ngày cấp: 23/4/2002, nơi cấp: 

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Cần Thơ. 

3. Giá khởi điểm: 345.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi lăm triệu đồng). 

Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế VAT. Người trúng đấu giá có trách nhiệm 

nộp thuế VAT. 

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá 

Ngày 14 và 15 tháng 6 năm 2022 (trong giờ hành chính) tại địa chỉ tài sản (liên 

hệ Công ty nhận giấy giới thiệu).  

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá 

Từ ngày niêm yết đến ngày 17/6/2022 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh 

Ngô Thống Nhất. 

Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ; Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 

giờ 30 phút (Thứ 7 và chủ nhật nghỉ). 

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

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đồng/hồ sơ. 

b) Tiền đặt trước: 69.000.000đồng. 

* Thời gian thu tiền đặt trước: Ngày 15, 16, 17 tháng 6 năm 2022. 

* Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản. 
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Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất. 

Số tài khoản: 118.002.872.041  

Ngân hàng: Vietinbank Chi nhánh Tây Đô.  

Nội dung: Tên khách hàng_ nộp tiền đặt trước xe Cty Lương thực Sông Hậu. 

Tiền đặt trước phải báo có trong tài khoản của Công ty hạn chót 16 giờ 30 

phút ngày 17 tháng 6 năm 2022. 

(Không thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng).  

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

Người tham gia đấu giá phải có giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề phù 

hợp.  

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô 

Thống Nhất từ ngày niêm yết đến ngày 17/6/2022. 

Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ; Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 

giờ 30 phút (Thứ 7 và chủ nhật nghỉ). 

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá 

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. 

Thời gian nhận phiếu trả giá: Hạn chót 16 giờ 30 phút ngày 17/6/2022. 

b) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. 

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (công bố giá) 

Vào lúc 15 giờ 00 ngày 20/6/2022 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô 

Thống Nhất. 

Thông tin chi tiết Quý khách hàng vui lòng liên hệ Công ty qua số hotline: 

0292 383 1982. 

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý khách hàng! 
 

Nơi nhận: 
- Người có tài sản đấu giá; 

- Niêm yết, thông báo công khai  

theo quy định; 

- Lưu: VT, HS. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Vãnh 
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