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  - Tiền đặt trước: Người tham gia mua tài sản thanh lý phải nộp khoản tiền mặt trước 

tương đương với 20% giá bán của tài sản là 2.872.800 đồng (Bằng chữ: Hai tri ệu tám 

trăm bảy mươi hai nghìn tám trăm đồng).

7. Thời gian, địa điểm thông báo

  - Thông báo bán tài sản thanh lý được niêm yết công khai từ ngày 11/6/2022 đến 

ngày 16/6/2022 (05 ngày làm việc) theo quy định của pháp luật.

- Thông báo tài sản thanh lý được đăng tại: 

 + Trang thông tin điện tử về tài sản công tại địa chỉ: http://taisancong.vn; 

 + Bảng thông tin của Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Polymer 

8. Địa điểm, thời gian xem hàng hoá 

- Địa điểm: Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Polymer, địa chỉ: 142 Tô Hiến Thành, 

phường 14, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh (Cổng 3 trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí 

Minh) 

- Thời hạn: từ 8h00 ngày 11/6/2022 đến 17h00 ngày 16/6/2022 

9. Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt tr ước 

- Thời hạn đăng ký mua tài sản và nộp tiền đặt trước từ 8h00 ngày 11/6/2022 đến 

17h00 ngày 16/6/2022. 

- Hình thức đăng ký mua tài sản và nộp tiền đặt trước: 

 + Hình thức đăng ký mua tài sản: 

Người mua nộp 01 phiếu đăng ký tại Văn phòng của Trung tâm Nghiên cứu Vật 

liệu Polymer đính kèm Bản sao CMND/CCCD (nếu là cá nhân) hoặc giấy đăng ký kinh 

doanh (nếu là tổ chức) hoặc giấy đăng ký hộ kinh doanh (nếu là hộ kinh doanh); 01 phiếu 

Người mua giữ để bốc thăm trong ngày tổ chức bốc thăm. 

 + Hình thức nộp tiền đặt tr ước: Nộp tiền mặt tại Văn phòng, Lầu 1 Trung 

tâm Nghiên cứu Vật liệu Polymer. 

10. Thời gian, địa điểm tổ chức bốc thăm lựa chọn người mua 

- Thời gian: Lúc 8h00 ngày 17/6/2022 

- Địa điểm: Phòng Chuyên đề, Lầu 1, Toà nhà C4, Trường Đại học Bách Khoa Tp. 

Hồ Chí Minh (268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh). 
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