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THÔNG BÁO 
V/v bán tài sản theo hình thức niêm yết giá

1. Tên, địa chỉ và số điện thoại của người có tài sản
- Tên đơn vị: Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BRVT).
- Địa chỉ: Số 200 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh BRVT.
- Số điện thoại: 0254.3818120
2. Mã số cuộc bán niêm yết: 1344/QĐ-BHXH
3. Tài sản đấu giá và giá bán tài sản
- Tài sản đấu giá: Vật tư, vật liệu thu hồi từ thanh lý Trụ sở làm việc BHXH 

huyện Côn Đảo.
- Giá bán tài sản: 40.981.496 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi triệu chín trăm tám 

mươi một nghìn bốn trăm chín mươi sáu đồng).
4. Tiền đặt trước và hình thức nộp
- Tiền đặt trước: 4.100.000 đồng (Bằng chữ: Bốn triệu một trăm nghìn đồng)
- Hình thức nộp tiền đặt trước:
+ Tiền mặt
+ Tại: BHXH tỉnh BRVT. Địa chỉ: số 200 Bạch Đằng, phường Phước Trung, 

thành phố Bà Rịa, tỉnh BRVT.
5. Thời hạn, địa điểm xem tài sản
- Xem tài sản ngày 25/7/2022
- Địa điểm: Số 4 Nguyễn Huệ, huyện Côn Đảo, tỉnh BRVT.
6. Người không được tham gia mua tài sản
a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng 

lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người 
tại thời điểm đăng ký mua tài sản không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

b) Người có thẩm quyền quyết định bán tài sản, người trực tiếp giám định, đánh 
giá lại tài sản.

c) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại 
điểm b khoản này.

7. Thời hạn đang ký và nộp tiền trước
- Thời hạn đăng ký: Người có nhu cầu mua tài sản đăng ký mua tài sản trực tiếp 

tới BHXH tỉnh BRVT trong thời gian từ ngày 22/7/2022 đến 16 giờ ngày 27/7/2022.
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- Hồ sơ nộp bao gồm:
+ Đối với cá nhân: Mang theo Hộ khẩu, CMND/CCCD và phiếu đăng ký mua 

tài sản do BHXH tỉnh BRVT phát hành.
+ Đối với tổ chức: Giấy đăng ký kinh doanh; CMND/CCCD của người đại điện 

theo pháp luật, Giấy ủy quyền (trường hợp không phải người đại diện theo pháp luật) 
và phiếu đăng ký mua tài sản do BHXH tỉnh BRVT phát hành.

Các giấy tờ trên khi đến đăng ký tham gia đấu giá (tổ chức/cá nhân) phải mang theo 
bản chính để đối chiếu hoặc bản sao y chứng thực gần nhất (trong thời gian 06 tháng).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 22/7/2022 đến 16 giờ ngày 27/7/2022.
- Tiền đặt trước của người mua được chuyển thành tiền đặt mua tài sản và được 

trừ vào giá mua, người không mua được tài sản thì BHXH tỉnh BRVT hoàn trả trong 
vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả lựa chọn người mua. Trừ các trường 
hợp người đăng ký không được nhận lại tiền đặt trước bao gồm:

+ Người đang ký từ chối mua tài sản sau khi được xác định là người được quyền 
mua tài sản.

+ Người đăng ký được quyền mua tài sản nhưng không ký hợp đồng mua bán 
tài sản trong thời hạn quy định.

+ Người đăng ký được quyền mua tài sản được ký hợp đồng mua bán tài sản 
nhưng không thanh toán tiền mua tài sản hoặc đã thanh toán tiền mua tài sản nhưng 
không nhận tài sản.

+ Người thuộc đối tượng quy định tài khoản 3 Điều 26 Nghị định số 
151/2017/NĐ-CP (Mục 6 thông báo này) nhưng vẫn đăng ký mua tài sản.

8. Thời gian lựa chọn người được quyền mua tài sản
Vào 09 giờ ngày 28/7/2022 tại BHXH tỉnh BRVT, số 200 Bạch Đằng, phường 

Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh BRVT.
Trường hợp có nhiều người cùng đăng ký mua thanh lý thì thực hiện bốc thăm 

để xác định người được quyền mua; trường hợp chỉ có một người đăng ký mua tài 
sản thì người đó là người được quyền mua tài sản. Việc xác định người được mua tài 
sản được lập thành Biên bản.

Mọi chi tiết liên hệ BHXH tỉnh BRVT, số 200 Bạch Đằng, phường Phước 
Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh BRVT. Số điện thoại: 0254.3818120 gặp bà Nguyễn 
Thị Dung./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND huyện Côn Đảo;
- Văn phòng (niêm yết);
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

 
 Phạm Ngọc Sơn
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