
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 245/TB-ĐGNTN  Cần Thơ, ngày 31 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: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi 

nhánh Cần Thơ. 

Địa chỉ: Số 09 đường Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ. 

2. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm 

a) Loại tài sản: Xe thanh lý. 

b) Nơi lưu giữ tài sản: VietinBank Chi nhánh Cần Thơ. Địa chỉ: Số 09 đường 

Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 

c) Đặc điểm tài sản: Xe ô tô đã qua sử dụng (bán lẻ từng xe), chi tiết như sau: 

Stt Tên tài sản Đặc điểm tài sản 

Giá  

khởi điểm 

(đồng) 

1 
Xe ô tô biển số 

65A-01315 

Loại xe: Chở tiền; Nhãn hiệu: HYUNDAI; Số loại: 

SANTA FE; Màu sơn: Bạc; Số máy: 

G4KEBU486782; Số khung: 81BCCU805232; Số 

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

xuất: 2011, Hàn Quốc. 

293.623.000  

2 
Xe ô tô biển số 

65M-1107 

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

COROLLA 1.6; Màu sơn: Xanh; Số máy: 4A-

J087229; Số khung: AE111-9574341; Số chỗ ngồi: 

05; Loại nhiên liệu: Xăng; Năm, nước sản xuất: 

2001, Nhật Bản.  

118.208.000  

3 
Xe ô tô biển số 

65M-1656 

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

HIACE; Màu sơn: Ghi Hồng Xanh; Số máy: 2RZ-

3160332; Số khung: RZH115-3001447; Số chỗ 

ngồi: 12; Loại nhiên liệu: Xăng; Năm, nước sản 

xuất: 2003, Việt Nam; Niên hạn sử dụng: 2023.  

65.222.000  

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

nộp thuế VAT. 

d) Thông tin pháp lý tài sản 

Tài sản do VietinBank Chi nhánh Cần Thơ đưa ra đấu giá theo Thông báo số 

468/TB-TGĐ-NHCT11 ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam về việc thanh lý TSCĐ. 

Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản:  

- Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 001877, ngày cấp: 27/12/2011, nơi cấp: 

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

- Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số A0006877, ngày cấp: 05/6/2001, nơi 

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

- Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số A0009822, ngày cấp: 08/12/2003, nơi 

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

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

Ngày 09 và 10 tháng 6 năm 2022 tại nơi lưu giữ tài sản (liên hệ Công ty nhận 

giấy giới thiệu). 

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

Từ ngày niêm yết đến ngày 13/6/2022 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). 

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

Stt Tên tài sản 
Tiền mua hồ sơ  

tham gia đấu giá 
Tiền đặt trước 

1 Xe ô tô biển số 65A-01315 200.000 đồng/hồ sơ 58.724.600 đồng 

2 Xe ô tô biển số 65M-1107 200.000 đồng/hồ sơ 23.641.600 đồng 

3 Xe ô tô biển số 65M-1656 150.000 đồng/hồ sơ 13.044.400 đồng 

* Thời gian thu tiền đặt trước: Ngày 09, 10, 13 tháng 6 năm 2022. 

* Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản. 

Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất. 

Số tài khoản: 103000966137 

Ngân hàng: PVcombank - Chi nhánh Tây Đô. 

Nội dung: Tên khách hàng_ nộp tiền đặt trước xe VietinBank. 

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

phút ngày 13 tháng 6 năm 2022. 

 (Không thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng).  
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6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá 

Người tham gia đấu giá là cá nhân, tổ chức không thuộc đối tượng không được 

tham gia đấu giá quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016. 

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 13/6/2022.  

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). 

7. 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 13/6/2022. 

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

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (Công bố giá) 

Vào lúc 15 giờ 00 ngày 16/6/2022 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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