
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 318/TB-ĐGNTN  Cần Thơ, ngày 23 tháng 6 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: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Vĩnh Thạnh. 

Địa chỉ: Khu Hành chính huyện Vĩnh Thạnh, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh 

Thạnh, thành phố Cần Thơ. 

2. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm 

a) Loại tài sản: Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. 

b) Nơi lưu giữ tài sản: Công an huyện Vĩnh Thạnh. Địa chỉ: Quốc lộ 80, ấp 

Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. 

c) Đặc điểm tài sản: 02 lô xe mô tô 02 bánh các loại đã qua sử dụng. Chi tiết 

theo danh sách đính kèm. 

Số lô Tài sản 
Giá khởi điểm 

(đồng) 

01 
Lô 06 xe mô tô gắn máy 02 bánh các loại đủ điều kiện 

đăng lý lưu hành 
19.300.000 

02 
Lô 100 xe mô tô gắn máy 02 bánh các loại không đủ 

điều kiện lưu hành (phế liệu) 
61.100.000 

* Lưu ý: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận tài sản, người trúng đấu giá lô 

xe đủ điều kiện đăng lý lưu hành phải hoàn tất kiểm tra số khung, số máy và các 

chi tiết khác của xe để Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Vĩnh Thạnh ghi nhận và 

hỗ trợ điều chỉnh một lần. 

Người trúng đấu giá lô xe không đủ điều kiện lưu hành phải thực hiện cắt 

khung xe, đục hủy số máy của xe trước khi vận chuyển khỏi kho và chịu mọi chi 

phí phát sinh. 

d) Thông tin pháp lý tài sản: Tài sản do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Vĩnh Thạnh đưa ra đấu giá theo Quyết định số 1603/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 

năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc phê duyệt 

Phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu. 
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3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá 

Ngày 07 và 08 tháng 7 năm 2022 (trong giờ hành chính) 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 11/7/2022 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 

Số 

lô 
Tài sản 

Tiền mua hồ sơ 

tham gia đấu giá  

(đồng) 

Tiền đặt 

trước 

(đồng) 

1 
Lô 06 xe mô tô gắn máy 02 bánh các 

loại đủ điều kiện đăng lý lưu hành 
50.000  3.860.000 

2 

Lô 100 xe mô tô gắn máy 02 bánh các 

loại không đủ điều kiện lưu hành (phế 

liệu) 

150.000 12.220.000 

* Thời gian thu tiền đặt trước: Từ ngày 11/7/2022 đến ngày 13/7/2022. 

* Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản  

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 Lô xe đăng ký/phế liệu Vĩnh 

Thạnh. 

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

phút ngày 13 tháng 7 năm 2022. 

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

Trường hợp khoản tiền đặt trước có giá trị dưới năm triệu đồng thì người tham 

gia đấu giá có thể nộp trực tiếp bằng tiền mặt tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh 

Ngô Thống Nhất.   

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

a) Lô 01: 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. 

b) Lô 02: Người tham gia đấu giá phải có giấy phép kinh doanh ngành phế 

liệu. 
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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 11/7/2022.  

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 nộp phiếu trả giá: Hạn chót 16 giờ 30 phút ngày 11/7/2022. 

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 14/7/2022 tại Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh 

Thạnh. Địa chỉ: Khu Hành chính huyện Vĩnh Thạnh, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện 

Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.  

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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