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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

I. Thông tin tài sản: 

1. Bên có tài sản đấu giá: Đài Tiếng nói Việt Nam, địa chỉ: 58 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, 

Thành phố Hà Nội. 

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: 03 xe ô tô đã qua sử dụng gồm: 

a) Xe ô tô biển số: 80B-3383; Nhãn hiệu: TOYOTA; Số loại: ZACE GL; Số máy: 

7K0729129; Số khung: KF36909514; Năm, nước sản xuất: 2004, Việt Nam. 

b) Xe ô tô biển số: 80B-3237; Nhãn hiệu: TOYOTA; Số loại: HIACE; Số máy: 

2RZ3193130; Số khung: RZH1153001605; Năm, nước sản xuất: 2003, Việt Nam. 

c) Xe ô tô biển số: 80B-4114; Nhãn hiệu: TOYOTA; Số loại: Zace SURF; Số máy: 

7K0813657; Số khung: KF36917149; Năm, nước sản xuất: 2005, Việt Nam. 

4. Giá khởi điểm: 240.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi triệu đồng). 

Tài sản đấu giá được giao nguyên trạng tại nơi bảo quản. Người trúng đấu giá chịu chi 

phí thuê phương tiện, công cụ, trang thiết bị, nhân lực để vận chuyển, di dời tài sản đấu 

giá và phải chịu các loại thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) liên 

quan đến việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật. Chi 

phí lưu kho bãi, phạt nguội (nếu có) trước thời điểm bàn giao tài sản cho người trúng 

đấu giá do người có tài sản chịu. 

5. Nơi có tài sản: 58 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. 

6. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, 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, phiếu trả 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 10/06/2022 (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). 

- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/ hồ sơ. 



2. Thời gian, địa điểm tổ chức xem tài sản: Từ ngày 08/06/2022 đến hết ngày 09/06/2022 

tại nơi có tài sản (trong giờ hành chính, không tính ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày 

nghỉ, lễ theo quy định). 

3. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 

- Số tiền đặt trước: 48.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tám triệu đồng). 

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 10/06/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 14/06/2022 

(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 39-2022". 

- 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 đến 

17 giờ 00 phút ngày 14/06/2022 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 

14/06/2022 là không hợp lệ. 

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

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Từ 15 giờ 00 phút ngày 15/06/2022. 

- Địa điểm: Trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam, địa chỉ: 58 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Thành phố 

Hà Nội. 

Trân trọng! 

 

Nơi nhận: 

- Đài Tiếng nói Việt Nam; 

- Niêm yết: Nơi có tài sản, nơi tổ chức 

cuộc đấu giá, trụ sở công ty đấu giá; 

- Lưu: VT, HSĐG. 

 

 


