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DANH SÁCH TÀI SẢN ĐẤU GIÁ 

(Đính kèm Thông báo đấu giá tài sản số           /TB-ĐGTS ngày 29/7/2022 của Trung 

tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang) 

 

 

TÊN TANG 

VẬT, 

PHƯƠNG 

TIỆN 

SỐ LƯỢNG 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

ĐẶC ĐIỂM, CHỦNG LOẠI, SỐ HIỆU, NHÃN 

HIỆU, KÝ HIỆU, SỐ ĐĂNG KÝ (NẾU CÓ), 

XUẤT XỨ (NẾU CÓ), TÌNH TRẠNG, NƠI 

PHÁT HIỆN 

Số biên 

bản 

GHI 

CHÚ 

1 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 65HD-

0587 

01 Chiếc 

+ Số máy: RNRHC139F-MB109195 

+ Số khung: RNRWCB9UMA1109195 

+ Số loại: C50 

+ Nhãn hiệu: WAMEM 

+ Dung tích xi lanh: 49 cm3 

+ Màu sơn: VÀNG 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

0002219 
Đăng 

ký 

2 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95F2-

8092 

01 Chiếc 

+ Số máy: VKV1P52FMH-R-407564 

+ Số khung: VKVDCH075UM407564 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: HONOR 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

0001990 
Đăng 

ký 

3 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 65N1-

3590 

01 Chiếc 

+ Số máy: VTH152FMH-4-012759 

+ Số khung:  RRHWCH4RH7A012759 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: ROONEY 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: VÀNG-ĐEN 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

0000184 
Đăng 

ký 

4 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 68S8-

6624 

01 Chiếc 

+ Số máy: JL1P50FMG-22002021853 

+ Số khung: VFMDCG032FM000003 

+ Số loại: C100 

+ Nhãn hiệu: HOPE 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

+ Màu sơn: VÀNG 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

0002088 
Đăng 

ký 

5 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 36L9-

6647 

01 Chiếc 

+ Số máy: VAVLC150FMG-400309 

+ Số khung: RMNDCG3MNH000309 

+ Số loại: C100 

+ Nhãn hiệu: FUZEKO 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

+ Màu sơn: NÂU 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

001514 
Đăng 

ký 

6 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 64FA-

00566 

01 Chiếc 

+ Số máy: 

VTT68YX1P39FMB-000100 

+ Số khung: RRKWCB5UMCXB00100 

+ Số loại: C50 

+ Nhãn hiệu: TT MOTOR 

0000864 
Đăng 

ký 
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+ Dung tích xi lanh: 49 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật 

7 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 60H4-

8741 

01 Chiếc 

+ Số máy: 152FM00002327 

+ Số khung: FG2020471 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: LONCIN 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật 

0000579 
Đăng 

ký 

8 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 18F7-

2419 

01 Chiếc 

+ Số máy: VMESE1-243102 

+ Số khung: RLSGB10AD5H24310`2 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: SANDA 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: NÂU 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật 

0001256 
Đăng 

ký 

9 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 65F1-

6373 

01 Chiếc 

+ Số máy: HD1P50FMHY0143278 

+ Số khung: LWGXCHL07Y1010259 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: HONGDA-Sino 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

0002077 
Đăng 

ký 

10 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 62H1-

7330 

01 Chiếc 

+ Số máy: 1P50FMG-310764312 

+ Số khung: NJ10020011743 

+ Số loại: C100 

+ Nhãn hiệu: LIFAN 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

+ Màu sơn: NÂU 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật 

0000954 
Đăng 

ký 

11 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 54K1-

2503 

01 Chiếc 

+ Số máy:VTH152FMH-4-015661 

+ Số khung: RRHWCH4RH7A015661 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: ROONEY 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ-BẠC-ĐEN 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật 

0001556 
Đăng 

ký 

12 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 94H2-

8221 

01 Chiếc 

+ Số máy: VHLZS152FMH-100153 

+ Số khung: RMNWCH4MN7H000153 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: HONLEI 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: VÀNG-ĐEN 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật 

0000961 
Đăng 

ký 
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13 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 83S1-

0901 

01 Chiếc 

+ Số máy:VDGZS152FMH-WT005739 

+ Số khung: RNDWCH0ND71V05739 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: WATASI 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật 

0001210 
Đăng 

ký 

14 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 65C1-

11812 

01 Chiếc 

+ Số máy: VTTJL1P52FMH028357 

+ Số khung: RRKWCHXUM5X028357 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: GUIDA 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN-ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật 

0000905 
Đăng 

ký 

15 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 65H4-

7707 

01 Chiếc 

+ Số máy:VTT1P52FMH078498 

+ Số khung: VTTWCH022TT078498 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: KOREA 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật 

0001984 
Đăng 

ký 

16 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95UA-

0369 

01 Chiếc 

+ Số máy:RNRHC139F-MB108585 

+ Số khung: RNRWCB9UMA1108585 

+ Số loại: C50 

+ Nhãn hiệu: WAMEM 

+ Dung tích xi lanh: 49 cm3 

+ Màu sơn: TÍM 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật 

0002216 
Đăng 

ký 

17 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 67L4-

0230 

01 Chiếc 

+ Số máy:VRFPD1P52FMH-300049759 

+ Số khung: VPDDCH0B5PD049759 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: ORIENTAL 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật 

0000872 
Đăng 

ký 

18 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 61L5-

6592 

01 Chiếc 

+ Số máy:VHLFM152FMH-V343305 

+ Số khung: RMNWCHSMN7H003305 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: SYMen 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật 

0002024 
Đăng 

ký 

19 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95DB-

00807 

01 Chiếc 

+ Số máy: VDEJQ139FMB022567 

+ Số khung: RPEWCBIPECA022567 

+ Số loại: C50 

+ Nhãn hiệu: DETECH 

+ Dung tích xi lanh: 49 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

0000863 
Đăng 

ký 



 4 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật 

20 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 81F8-

2780 

01 Chiếc 

+ Số máy: LC150FMG00691149 

+ Số khung: MG100Y1206167 

+ Số loại: C100 

+ Nhãn hiệu: LONCIN 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

+ Màu sơn: NÂU 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật 

0001264 
Đăng 

ký 

21 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 51K1-

2068 

01 Chiếc 

+ Số máy: VTT1P50FMG068936 

+ Số khung: VTTDCG023TT068936 

+ Số loại: C100 

+ Nhãn hiệu: LONCIN 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

0000021 
Đăng 

ký 

22 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 54L1-

0025 

01 Chiếc 

+ Số máy: VTH152FMH-4-015625 

+ Số khung: RRHWCH4RH7A015625 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: ROONEY 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN-BẠC 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật 

0000120 
Đăng 

ký 

23 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 64U1-

1233 

01 Chiếc 

+ Số máy: RL8PD150FMG001564 

+ Số khung: RP2DCGKPD8A001564 

+ Số loại: C100 

+ Nhãn hiệu: KWASAKKI 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật 

002209 
Đăng 

ký 

24 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 83H6-

5170 

01 Chiếc 

+ Số máy: VME150FMG-B-001670 

+ Số khung: RMEDCGKME6A001670 

+ Số loại: C100 

+ Nhãn hiệu: KINEN 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật 

000578 
Đăng 

ký 

25 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95B1-

07539 

01 Chiếc 

+ Số máy: LC150FMG01624626 

+ Số khung: LXDXCGL0XY0028426 

+ Số loại: C100 

+ Nhãn hiệu: LOCIN 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

+ Màu sơn: NÂU 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật 

0002186 
Đăng 

ký 

26 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 66M3-

01 Chiếc 

+ Số máy: VKV1P52FMH-H-627069 

+ Số khung: RMKWCH6UM6K627069 

+ Số loại: C110 

0001631 
Đăng 

ký 
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0976 + Nhãn hiệu: HAVICO 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật 

27 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95U1-

4578 

01 Chiếc 

+ Số máy: RNRHC152F-MH107677 

+ Số khung: RNRWCH3UM91107677 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: WAMEM 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: TRẮNG 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

001732 
Đăng 

ký 

28 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95F4-

5952 

01 Chiếc 

+ Số máy: VLF1P52FMH-360100129 

+ Số khung: RL8WCH6HY61000129 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: SINOSTAR 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

001501 
Đăng 

ký 

29 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 

KHÔNG SỐ 

01 Chiếc 

+ Số máy: LCE110-00511702 

+ Số khung: LLCXCHLL2Y1011302 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: LONCIN 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

0001022 
Đăng 

ký 

30 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95T1-

0278 

01 Chiếc 

+ Số máy:VDP1P52F-MH636402 

+ Số khung: RMMWCH6MM71636402 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: WAYEC 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000958 
Đăng 

ký 

31 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 51S6-

6169 

01 Chiếc 

+ Số máy:VMEM9B-005411 

+ Số khung: VMETCJ01-3ME005411 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: SYM 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật.chiếc, không tháo rời. 

002126 
Đăng 

ký 

32 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95F1-

0702 

01 Chiếc 

+ Số máy: VLF1P52FMH-330006308 

+ Số khung: VVTBCH033VT001487 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: LIFAN 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000319 
Đăng 

ký 
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33 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 81P4-

3007 

01 Chiếc 

+ Số máy:5C64-064726 

+ Số khung: RLCS5C640-8Y064726 

+ Số loại: SIRIUS 

+ Nhãn hiệu: YAMAHA 

+ Dung tích xi lanh: 113 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN-CAM 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

0000858 
Đăng 

ký 

34 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 67ZA-

1235 

01 Chiếc 

+ Số máy:RL8NB139FMB-000752 

+ Số khung: RNBKCBBYPA1000752 

+ Số loại: C50 

+ Nhãn hiệu: MAXKAWA 

+ Dung tích xi lanh: 49 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002976 
Đăng 

ký 

35 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 65CA-

00290 

01 Chiếc 

+ Số máy:RNRHA139F-MB121583 

+ Số khung: RNRWCB7UMC1121583 

+ Số loại: C50 

+ Nhãn hiệu: WAYEC 

+ Dung tích xi lanh: 49 cm3 

+ Màu sơn: VÀNG-ĐEN 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

001263 
Đăng 

ký 

36 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 61C1-

06578 

01 Chiếc 

+ Số máy:VLF1P52FMH-390502100 

+ Số khung: RL8WCHEHY91002100 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: DAEMACO 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000891 
Đăng 

ký 

37 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 65H1-

08780 

01 Chiếc 

+ Số máy:VTT18JL1P52FMH-001728 

+ Số khung: RRKWCH1UM6XB01728 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: AURIGA 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

001186 
Đăng 

ký 

38 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 60P6-

4485 

01 Chiếc 

+ Số máy:VHLFM152FMH-VA43317 

+ Số khung: RMNWCHSMN7H013317 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: SYMen 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ-XÁM 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

0001226 
Đăng 

ký 

39 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 69S1-

4911 

01 Chiếc 

+ Số máy: VMSACB-H-021651 

+ Số khung: RLGSC10KH9H021651 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: SYM 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN 

000502 
Đăng 

ký 
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+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

40 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95F1-

3578 

01 Chiếc 

+ Số máy: LC152FMH00085467 

+ Số khung: FD11000031803 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: LONCIN 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

001018 
Đăng 

ký 

41 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 62S2-

4916 

01 Chiếc 

+ Số máy:VZS152FMH-259244 

+ Số khung: RRRDCH1RR8D259244 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: FUSIN 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: TRẮNG 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000301 
Đăng 

ký 

42 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95F2-

6762 

01 Chiếc 

+ Số máy: LC152FMH01056138 

+ Số khung: LLCLXN3AY0004502 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: LONCIN 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

0000223 
Đăng 

ký 

43 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 68S5-

7526 

01 Chiếc 

+ Số máy: LC150FMG02093123 

+ Số khung: YX10011160123 

+ Số loại: C100 

+ Nhãn hiệu: LONCIN 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

+ Màu sơn: NÂU 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

0001733 
Đăng 

ký 

44 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 72K7-

7445 

01 Chiếc 

+ Số máy: VTTJL1P52FMH-N006397 

+ Số khung: RRKWCH0UM5XR06397 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: STEED 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

001817 
Đăng 

ký 

45 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 68M3-

6835 

01 Chiếc 

+ Số máy: RPTDS152FMH-00137472 

+ Số khung: RPHWCHBUM5H137472 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: DAMSAN 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000409 
Đăng 

ký 

46 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 94H5-

01 Chiếc 

+ Số máy: VDP1P52F-MH659138 

+ Số khung: RMMWCH6MM81659138 

+ Số loại: C110 

000833 
Đăng 

ký 
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0852 + Nhãn hiệu: WAYEC 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH-ĐEN 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

47 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 85V5-

5355 

01 Chiếc 

+ Số máy: VHGSL150FMG-014969 

+ Số khung: RMSDCG1HGAH014969 

+ Số loại: C100 

+ Nhãn hiệu: SYM BAT 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

+ Màu sơn: TÍM 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000751 
Đăng 

ký 

48 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 86K6-

8514 

01 Chiếc 

+ Số máy: VTLZS152FMH-00014279 

+ Số khung: VTLBCH023TL-014279 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: FASHION 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

0001550 
Đăng 

ký 

49 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 72K7-

6118 

01 Chiếc 

+ Số máy: 5WP6-01662 

+ Số khung: RLCM5WP60-5Y001662 

+ Số loại: MIO 

+ Nhãn hiệu: YAMAHA 

+ Dung tích xi lanh: 113 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000027 
Đăng 

ký 

50 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 65Z1-

2364 

01 Chiếc 

+ Số máy: VMSA4A-H-007743 

+ Số khung: RLGSA10DH7H007743 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: VMEP 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

0001722 
Đăng 

ký 

51 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 65P3-

7397 

01 Chiếc 

+ Số máy: 5WP9-005108 

+ Số khung: RLCM5WP90-5Y005108 

+ Số loại: MIO 

+ Nhãn hiệu: YAMAHA 

+ Dung tích xi lanh: 113 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000428 
Đăng 

ký 

52 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95P1-

7640 

01 Chiếc 

+ Số máy: VDGZS152FMH-N343835 

+ Số khung: RNDWCH1ND91N43835 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: NAGAKI 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000938 
Đăng 

ký 
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53 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95PA-

0494 

01 Chiếc 

+ Số máy: RNRHA139F-MB102718 

+ Số khung: RNRWCB7UM91102718 

+ Số loại: C50 

+ Nhãn hiệu: WAYEC 

+ Dung tích xi lanh: 49 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000520 
Đăng 

ký 

54 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 61V1-

8942 

01 Chiếc 

+ Số máy: JC43E-5528394 

+ Số khung: RLHJC4321AY0075101 

+ Số loại: WAVE 

+ Nhãn hiệu: HONDA 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

0001872 
Đăng 

ký 

55 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 65P6-

1004 

01 Chiếc 

+ Số máy: VTTJL1P52FMH-E009297 

+ Số khung: RRKWCHBUM5X009297 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: MILKYWAY 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ - ĐEN 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000758 
Đăng 

ký 

56 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 72H6-

4534 

01 Chiếc 

+ Số máy: VTT1P52FMH031357 

+ Số khung: VHTPCH032HT003354 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: LIFAN 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

0000215 
Đăng 

ký 

57 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95M2-

0643 

01 Chiếc 

+ Số máy: VDEJQ150FMG006739 

+ Số khung: RPEDC3PE9A006739 

+ Số loại: C100 

+ Nhãn hiệu: DETECH 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

+ Màu sơn: NÂU 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

0001871 
Đăng 

ký 

58 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 66H1-

0317 

01 Chiếc 

+ Số máy: VLF1P50FMG-340117168 

+ Số khung: VFMDCG014FM001168 

+ Số loại: C100 

+ Nhãn hiệu: FIMEX 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000827 
Đăng 

ký 

59 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 72K2-

2446 

01 Chiếc 

+ Số máy: VFMZS152FMH00014867 

+ Số khung: VFMPCH053FM008367 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: FIMEX 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

0001624 
Đăng 

ký 
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+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

60 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 84H3-

1124 

01 Chiếc 

+ Số máy: VUMHTYG150FMH4C405872 

+ Số khung: VHTDCH0S5UM005863 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: NAORI 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000320 
Đăng 

ký 

61 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 51X7-

3043 

01 Chiếc 

+ Số máy: VLKZS1P50FMH00077337 

+ Số khung: VLKWCH013LK077337 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: LISOHAKA 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000916 
Đăng 

ký 

62 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 65P2-

7643 

01 Chiếc 

+ Số máy: HD1P50FMG-3Y0044661 

+ Số khung: LF3XCG509YA500321 

+ Số loại: C100 

+ Nhãn hiệu: HONGDA-sino 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

0001610 
Đăng 

ký 

63 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 61E1-

20887 

01 Chiếc 

+ Số máy: VPJL1P50FMG921814 

+ Số khung: RPJDCG2PJBA921700 

+ Số loại: C100 

+ Nhãn hiệu: SUFAT 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN- ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

0000270 
Đăng 

ký 

64 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 55Z8-

3338 

01 Chiếc 

+ Số máy: RNRHC152F-MH115006 

+ Số khung: RNRWCH3UM91115006 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: WAMEM 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: VÀNG 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000321 
Đăng 

ký 

65 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 59V2-

24096 

01 Chiếc 

+ Số máy: 5C64-715014 

+ Số khung: RLCS5C640-CY715001 

+ Số loại: SIRIUS 

+ Nhãn hiệu: YAMAHA 

+ Dung tích xi lanh: 113 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN- ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

0000112 
Đăng 

ký 

66 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 55P5-

01 Chiếc 

+ Số máy: VMWHC150FMG021624 

+ Số khung: RMWDCG6MW9H021624 

+ Số loại: C100 

 
Đăng 

ký 
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5153 + Nhãn hiệu: ASYW 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

67 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 65E1-

02138 

01 Chiếc 

+ Số máy: JC43E-6111937 

+ Số khung: RLHJC432XB187784 

+ Số loại: WAVE 

+ Nhãn hiệu: HONDA 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN- XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

001166 

 

Đăng 

ký 

68 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 62L1-

01218 

01 Chiếc 

+ Số máy: 5C64-425631 

+ Số khung: RLCS5C640-BY425631 

+ Số loại: SIRIUS 

+ Nhãn hiệu: YAMAHA 

+ Dung tích xi lanh: 113 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN –VÀNG 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc, 

không tháo rời. 

002766 

 

Đăng 

ký 

69 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 65H1-

7783 

01 Chiếc 

+ Số máy: 1P50FMHY0274620 

+ Số khung: VFCPCH0A2YF000735 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: LIFAN 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002901 
Đăng 

ký 

70 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 52Y3-

7800 

01 Chiếc 

+ Số máy: 2B52-100801 

+ Số khung: RLCN2B520-6Y100801 

+ Số loại: MIO 

+ Nhãn hiệu: YAMAHA 

+ Dung tích xi lanh: 113 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002871 
Đăng 

ký 

71 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 52M5-

5999 

01 Chiếc 

+ Số máy: LCE100A0060864 

+ Số khung: LLCXCHLL0060864 

+ Số loại: C100 

+ Nhãn hiệu: LONCIN 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002673 
Đăng 

ký 

72 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 60V2-

5349 

01 Chiếc 

+ Số máy: VDP1P52F-MH700523 

+ Số khung: RMMWCH7MM51700523 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: WAYTEC 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000309 
Đăng 

ký 
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73 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 86V1-

5285 

01 Chiếc 

+ Số máy: VTHHH152FMH-115274 

+ Số khung: RRHWCH1RH8A115274 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: WAYEC 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002554 
Đăng 

ký 

74 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 54Y8-

3943 

01 Chiếc 

+ Số máy: LC150FMG00046854 

+ Số khung: NJ100200024532 

+ Số loại: C100 

+ Nhãn hiệu: LONCIN 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

+ Màu sơn: NÂU 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002228 
Đăng 

ký 

75 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 67M1-

07815 

01 Chiếc 

+ Số máy: VTT36JL1P52FMH-035568 

+ Số khung: RRKWCH2UMAXC35568 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: VEMVIPI 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN-ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000862 
Đăng 

ký 

76 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 61S4-

5339 

01 Chiếc 

+ Số máy: VTT36JL1P52FMH-035030 

+ Số khung: RRKWCH2UMXAC35030 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: VEMVIPI 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN-ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002413 
Đăng 

ký 

77 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 65H9-

4395 

01 Chiếc 

+ Số máy: VDP1P52F-MH485150 

+ Số khung: VDPWCH084DP485150 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: FAIRY 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

001318 
Đăng 

ký 

78 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95P1-

3370 

01 Chiếc 

+ Số máy: VDGZS152FMH-WT006179 

+ Số khung: RWDWCH0ND71V06179 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: WATASI 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ-ĐEN 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

003232 
Đăng 

ký 

79 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 53Y7-

1346 

01 Chiếc 

+ Số máy: LC150FMG00649188 

+ Số khung: MG100Y1104556 

+ Số loại: C100 

+ Nhãn hiệu: LONCIN 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

+ Màu sơn: NÂU 

003075 
Đăng 

ký 
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+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

 

 + Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

80 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95R1-

0543 

01 Chiếc 

+ Số máy: VDP1P52F-MH702735 

+ Số khung: RMMWCH7MM71702735 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: WAYTEC 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002488 
Đăng 

ký 

81 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95F1-

6614 

01 Chiếc 

+ Số máy: 152FM00063731 

+ Số khung: XS110500004318 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: LIFAN 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002863 
Đăng 

ký 

82 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95F4-

6163 

01 Chiếc 

+ Số máy: 2B52-102356 

+ Số khung: RLCN2B520-6Y102356 

+ Số loại: MIO 

+ Nhãn hiệu: YAMAHA 

+ Dung tích xi lanh: 113 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

001534 
Đăng 

ký 

83 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 65H1-

5136 

01 Chiếc 

+ Số máy: LC150FMG00590467 

+ Số khung: FS1003800006467 

+ Số loại: C100 

+ Nhãn hiệu: LONCIN 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

+ Màu sơn: NÂU 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

001740 
Đăng 

ký 

84 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95F2-

4348 

01 Chiếc 

+ Số máy:VRFPD1P52FMH-300047506 

+ Số khung: VPDDCH0B5PD047506 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: ORIENTAL 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000123 
Đăng 

ký 

85 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 68V6-

6091 

01 Chiếc 

+ Số máy: RNRHC152F-MH101767 

+ Số khung: RNRWCH3UM91101767 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: WANMEM 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000347 
Đăng 

ký 

86 
Xe mô tô hai 

bánh 
01 Chiếc 

+ Số máy: HD1P53FMH99010578 

+ Số khung: WG110991100881 
002638 Đăng 
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Biển số: 69HB-

1492 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: HONGDA-Sino 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

ký 

87 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 65P7-

8533 

01 Chiếc 

+ Số máy: VTH152FMH-7-004488 

+ Số khung: RRHWCH0RH7A004488 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: AVARICE 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002824 
Đăng 

ký 

88 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 64F8-

1920 

01 Chiếc 

+ Số máy: 1P50FMG-310720333 

+ Số khung: FJ1003514453 

+ Số loại: C100 

+ Nhãn hiệu: LIFAN 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

+ Màu sơn: NÂU 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000694 
Đăng 

ký 

89 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 66N4-

6563 

01 Chiếc 

+ Số máy: VTT29JL1P52FMH-038653 

+ Số khung: RRKWCH1UM8XN38653 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: FERROLI 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ-VÀNG 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000416 
Đăng 

ký 

90 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 51K3-

7734 

01 Chiếc 

+ Số máy: VHRDECQ150FMG-1-00007041 

+ Số khung: RMEWCG6ME5A007041 

+ Số loại: C100 

+ Nhãn hiệu: ELISA 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002259 
Đăng 

ký 

91 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 70F8-

9685 

01 Chiếc 

+ Số máy: RRSSV152FMH-0008357 

+ Số khung: RRSWCH7RS71-008357 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: SILVA 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002433 
Đăng 

ký 

92 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95C1-

07809 

01 Chiếc 

+ Số máy: VMSACB-H-006661 

+ Số khung: RLGSC10KH9H006661 

+ Số loại: ATTILA 

+ Nhãn hiệu: SYM 

+ Dung tích xi lanh: 124 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN-BẠC 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

002983 
Đăng 

ký 
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+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

93 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 69F3-

2176 

01 Chiếc 

+ Số máy: HD1P53FMHY0071299 

+ Số khung: MX110C0043296 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: HONGDA-Sino 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002094 
Đăng 

ký 

94 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 64F9-

8154 

01 Chiếc 

+ Số máy: ZS152FMH32135948 

+ Số khung: VHCWCG032HC000387 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: FULJIR 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002688 
Đăng 

ký 

95 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 60N7-

2705 

01 Chiếc 

+ Số máy: VME152FMH-C-000447 

+ Số khung: RMEWCHAME7A000447 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: SYMMOTOR 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

001208 
Đăng 

ký 

96 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 65S1-

4976 

01 Chiếc 

+ Số máy: VUMNBYG150FMH-6X303242 

+ Số khung: RNBWCH7UM61003242 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: NEWKAWA 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN-XÁM 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

001177 
Đăng 

ký 

97 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95H1-

15840 

01 Chiếc 

+ Số máy: 22S2-051284 

+ Số khung: RLCN22S20-9Y051287 

+ Số loại: EXCITER 

+ Nhãn hiệu: YAMAHA 

+ Dung tích xi lanh: 134 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN-ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002082 
Đăng 

ký 

98 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 62F8-

5007 

01 Chiếc 

+ Số máy: 1P52FMH-310290384 

+ Số khung: VNSPCH0011S120699 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: LIFAN 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002595 
Đăng 

ký 

99 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95F3-

0161 

01 Chiếc 

+ Số máy: VLFPD1P52FMH-300051387 

+ Số khung: VPDDCH0B5PD051387 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: ORIENTAL 

003640 
Đăng 

ký 
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+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN-ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

100 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 64K3-

8470 

01 Chiếc 

+ Số máy: ZS152FMH32134721 

+ Số khung: VHCWCH032HC008151 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: FULJIR 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002117 
Đăng 

ký 

101 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95F5-

7031 

01 Chiếc 

+ Số máy: VTT05JL1P52FMH-003578 

+ Số khung: RRKWCH0UM7XL03578 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: SHADOW 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000686 
Đăng 

ký 

102 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 72K8-

7981 

01 Chiếc 

+ Số máy: VDGZS152FMH-E00001660 

+ Số khung: RNDWCH0ND51001660 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: EVERY 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

001564 
Đăng 

ký 

103 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 83H3-

3661 

01 Chiếc 

+ Số máy: HA08E-0787569 

+ Số khung: RLHHA08055Y787489 

+ Số loại: SUPER DREAM 

+ Nhãn hiệu: HONDA 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

+ Màu sơn: NÂU 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002967 
Đăng 

ký 

104 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95F1-

3524 

01 Chiếc 

+ Số máy: HC09E-0314784 

+ Số khung: RLHHC09093Y314863 

+ Số loại: WAVE 

+ Nhãn hiệu: HONDA 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002814 
Đăng 

ký 

105 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 65F1-

1586 

01 Chiếc 

+ Số máy: LC152FMH00339688 

+ Số khung: LLCXCHL33Y1039688 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: LONCIN 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: NÂU 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002194 
Đăng 

ký 
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106 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95F2-

2367 

01 Chiếc 

+ Số máy: CL100-0000241 

+ Số khung: VTWPCG0A11W006977 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: CHANHON 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002472 
Đăng 

ký 

107 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 84K3-

0879 

01 Chiếc 

+ Số máy: VTT29JL1P52FMH-007749 

+ Số khung: RRKWCH1UM7XN07749 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: FERROLI 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ-ĐEN 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000238 
Đăng 

ký 

108 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 94H1-

6988 

01 Chiếc 

+ Số máy: VME150FMG-B-001018 

+ Số khung: RMEDCGKME6A001018 

+ Số loại: C100 

+ Nhãn hiệu: KINEN 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000130 
Đăng 

ký 

109 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95M1-

5889 

01 Chiếc 

+ Số máy: RPTDS152FMH-00195000 

+ Số khung: RPHNCHUXM6H195000 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: ZINDA 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

001711 
Đăng 

ký 

110 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 65X1-

2347 

01 Chiếc 

+ Số máy: VUMYG150FMG-239645 

+ Số khung: RNGKCG2NG81006645 

+ Số loại: C100 

+ Nhãn hiệu: SEEYES 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

+ Màu sơn: HỒN 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002232 
Đăng 

ký 

111 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 77M1-

6213 

01 Chiếc 

+ Số máy: VTT1P52FMH083543 

+ Số khung: VTTWCH022TT083543 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: MAJESTY 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ-XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

001721 
Đăng 

ký 

112 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 61T5-

8409 

01 Chiếc 

+ Số máy: VLFHMCT100-003218 

+ Số khung: VHMDCG024UM003818 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: HALIM 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

001306 
Đăng 

ký 
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+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

113 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 65H5-

3434 

01 Chiếc 

+ Số máy: 5VD1-22463 

+ Số khung: VYA-N5VD1-3YA022463 

+ Số loại: C135 

+ Nhãn hiệu: YAMAHA 

+ Dung tích xi lanh: 134 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN-ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000600 
Đăng 

ký 

114 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95F1-

9700 

01 Chiếc 

+ Số máy: VFMZS152FMH00008971 

+ Số khung: VFMPCH053FM005471 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: FIMEX 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: BẠC-ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002511 
Đăng 

ký 

115 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 72K1-

9447 

01 Chiếc 

+ Số máy: VTT1P50FMG067515 

+ Số khung: VHTPCG012HT006921 

+ Số loại: C100 

+ Nhãn hiệu: MAJESTY 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002103 

 

Đăng 

ký 

116 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95R1-

9598 

01 Chiếc 

+ Số máy: VTT1P52FMH017453 

+ Số khung: VTTWCH022TT017453 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: MAJESTY 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: TRẮNG 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000446 
Đăng 

ký 

117 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 72L3-

7743 

01 Chiếc 

+ Số máy: VTH152FMH-4-010638 

+ Số khung: RRHWCH4RH7A010638 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: ROONEY 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002255 
Đăng 

ký 

118 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 52U3-

2800 

01 Chiếc 

+ Số máy: VMEM9B422962 

+ Số khung: RLGH125ED-4D422962 

+ Số loại: ATTILA 

+ Nhãn hiệu: SYM 

+ Dung tích xi lanh: 124 cm3 

+ Màu sơn: BẠC-XÁM 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

001031 
Đăng 

ký 

119 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 55X1-

01 Chiếc 

+ Số máy: VKV1P52FMH-R-801481 

+ Số khung: RMKWCBUM7K801481 

+ Số loại: C110 

002589 
Đăng 

ký 
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7797 + Nhãn hiệu: HECMEC 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

120 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95P1-

2379 

01 Chiếc 

+ Số máy: VTTJL1P52FMH-K013080 

+ Số khung: RRKWCHLUM7X013080 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: SAVAHA 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN-BẠC 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002501 
Đăng 

ký 

121 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95B1-

29344 

01 Chiếc 

+ Số máy: 5VD1-22487 

+ Số khung: VYA-N5VD1-3YA022487 

+ Số loại: C125 

+ Nhãn hiệu: YAMAHA 

+ Dung tích xi lanh: 124 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ-ĐEN 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

001200 
Đăng 

ký 

122 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 83PT-

20385 

01 Chiếc 

+ Số máy: VDEJQ139FMB-009086 

+ Số khung: RPECCBIPEFA009086 

+ Số loại: C50 

+ Nhãn hiệu: DETECH 

+ Dung tích xi lanh: 49 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN-ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002756 
Đăng 

ký 

123 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 65D1-

10641 

01 Chiếc 

+ Số máy: VDGZS152FMH-KM016533 

+ Số khung: RNDWCH1ND81B16533 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: KOZUMI 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000841 
Đăng 

ký 

124 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95F1-

1885 

01 Chiếc 

+ Số máy: VHRLC152FMH00002579 

+ Số khung: VHTDCH043HT002511 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: HONOR 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002850 
Đăng 

ký 

125 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95M2-

1625 

01 Chiếc 

+ Số máy: VHLFM152FMH-V01200522 

+ Số khung: RMNWCHNMN9H000522 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: NAKADO 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ-ĐEN 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000474 
Đăng 

ký 
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126 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 52X1-

8512 

01 Chiếc 

+ Số máy: WH152QMI-206C01208 

+ Số khung: LWBTCJ20561005758 

+ Số loại: STREAM 

+ Nhãn hiệu: HONDA 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: BẠC 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

001480 
Đăng 

ký 

127 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 77V1-

2595 

01 Chiếc 

+ Số máy:VTT32JL1P52FMH-008076 

+ Số khung: RRKWCH1UM8XT08076 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: CAVALRY 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002654 
Đăng 

ký 

128 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 65F3-

8643 

01 Chiếc 

+ Số máy: VTT29JL1P52FMH-033534 

+ Số khung: RRKWCH1UM8XN33534 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: FERROLI 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: TÍM-ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

001826 
Đăng 

ký 

129 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95H1-

2651 

01 Chiếc 

+ Số máy: VTT29JL1P50FMG-006553 

+ Số khung: RRKDCG1UM8XN06553 

+ Số loại: C100 

+ Nhãn hiệu: FERROLI 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

+ Màu sơn: NÂU 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002359 
Đăng 

ký 

130 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95P1-

1621 

01 Chiếc 

+ Số máy:VDGZS152FMH-KM010021 

+ Số khung: RNDWCH1ND71B10021 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: KOZUMI 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002305 
Đăng 

ký 

131 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95B1-

09296 

01 Chiếc 

+ Số máy:VTT32JL1P52FMH-023619 

+ Số khung: RRKWCH1UMAXT23619 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: FEROLI 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000739 
Đăng 

ký 

132 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95P1-

4080 

01 Chiếc 

+ Số máy:E455-136400 

+ Số khung: RLSBE4DJ080136400 

+ Số loại: SMASH REVO 

+ Nhãn hiệu: SUZUKI 

+ Dung tích xi lanh: 110 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN 

001479 
Đăng 

ký 
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+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

133 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 60N4-

9467 

01 Chiếc 

+ Số máy:VVCLC152FMH-20005158 

+ Số khung: RMNWCH7MN6H005158 

+ Số loại: FUSKI  

+ Nhãn hiệu: C110 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN- ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000969 
Đăng 

ký 

134 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95F1-

7115 

01 Chiếc 

+ Số máy:VTTJL1P52FMH-B006573 

+ Số khung: VTTDCH014TT006573 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: NAKASEI 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002238 
Đăng 

ký 

135 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 60L9-

5718 

01 Chiếc 

+ Số máy: VDPZS150F-MG200174 

+ Số khung: VDPPCG0022P-201174 

+ Số loại: C100 

+ Nhãn hiệu: METALLIC 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

+ Màu sơn: NÂU 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

 

002274 
Đăng 

ký 

136 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95F1-

6270 

01 Chiếc 

+ Số máy: VBS152FMH00013355 

+ Số khung: VVTBCH013VT013355 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: MAJESTY 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002592 
Đăng 

ký 

137 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 76U9-

3969 

01 Chiếc 

+ Số máy: ZS152FMH21011985 

+ Số khung: LZSXCHL2162000514 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: ZONGSHEN 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002170 
Đăng 

ký 

138 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95EA-

00018 

01 Chiếc 

+ Số máy:RNRHA139F-MB112947 

+ Số khung: RNRWCB7UMB1112947 

+ Số loại: C50 

+ Nhãn hiệu: WAYEC 

+ Dung tích xi lanh: 49 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN-ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000147 
Đăng 

ký 

139 
Xe mô tô hai 

bánh 
01 Chiếc 

+ Số máy: 5VD1-19128 

+ Số khung: VYA-N5VD1-3YA019128 
001079 Đăng 
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Biển số: 52P2-

2465 

+ Số loại: C125 

+ Nhãn hiệu: YAMAHA 

+ Dung tích xi lanh: 124 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN-XÁM 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

ký 

140 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 65P4-

2106 

01 Chiếc 

+ Số máy: VTTJL1P52FMH-R008656 

+ Số khung: RRKWCHDUM5X008656 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: LEVIN 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

003073 
Đăng 

ký 

141 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95E1-

18623 

01 Chiếc 

+ Số máy: VME152FMH-C-091521 

+ Số khung: RMEWCHLME7A019521 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: SYM BIZIL 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN-XÁM 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

003072 
Đăng 

ký 

142 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 60V5-

7089 

01 Chiếc 

+ Số máy: VVCLC152FMH-30000187 

+ Số khung: RMNWCH8MN6H000187 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: FATAKI 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002527 
Đăng 

ký 

143 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 60S3-

8166 

01 Chiếc 

+ Số máy: VMEM9B-449124 

+ Số khung: RLGH125ED-4D449124 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: SYM 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: BẠC-XÁM 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

001610 
Đăng 

ký 

144 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95B1-

21252 

01 Chiếc 

+ Số máy:VTH152FMH-6-004931 

+ Số khung: RRHWCH9RH6A004931 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: REBAT 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

001348 
Đăng 

ký 

145 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 65L1-

2125 

01 Chiếc 

+ Số máy:VZS150FMG-036637 

+ Số khung: RNGKCG1NG81018637 

+ Số loại: C100 

+ Nhãn hiệu: YMH 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

+ Màu sơn: VÀNG 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

001122 
Đăng 

ký 
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cùng thông số kỷ thuật. 

146 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 63V4-

5893 

01 Chiếc 

+ Số máy: VFMZS152FMH00017616 

+ Số khung: VFMPCH053FM011116 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: FIMEX 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: BẠC-ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

001466 
Đăng 

ký 

147 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 67AL-

03226 

01 Chiếc 

+ Số máy: RPKFM1P39FMB-00025612 

+ Số khung: RPKDCB1PKAH015612 

+ Số loại: C50 

+ Nhãn hiệu: KWASHAKI 

+ Dung tích xi lanh: 49 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN-ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000800 
Đăng 

ký 

148 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 51M1-

6195 

01 Chiếc 

+ Số máy: VTT1P50FMG060749 

+ Số khung: VLMDCG012HV000749 

+ Số loại: C100 

+ Nhãn hiệu: MAJESTY 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

0002197 
Đăng 

ký 

149 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 

KHÔNG SỐ 

01 Chiếc 

+ Số máy: VT05JL1P52FMH-000290 

+ Số khung: RRKWCH0UM5XL00290 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: SHADOW 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

 
Đăng 

ký 

150 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 66H2-

5139 

01 Chiếc 

+ Số máy: VTLZS152FMH-00029225 

+ Số khung: VTLDCH064TL-004308 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: FASHION 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000488 
Đăng 

ký 

151 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 52Z1-

0268 

01 Chiếc 

+ Số máy: 1P52FMH-310312816 

+ Số khung: MG11010312969 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: LIFAN 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

001559 
Đăng 

ký 

152 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 65P8-

2894 

01 Chiếc 

+ Số máy: HC09E-5307125 

+ Số khung: RLHHC09077Y207039 

+ Số loại: WAVE 

+ Nhãn hiệu: HONDA 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

002755 
Đăng 

ký 
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+ Màu sơn: ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

 

153 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 51V4-

6505 

01 Chiếc 

+ Số máy:VLFDR1P52FMH-35C201120 

+ Số khung: RMEWCH1ME5A000120 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: GENIE 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: TÍM 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

001644 
Đăng 

ký 

154 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 68M4-

7892 

01 Chiếc 

+ Số máy: VDP1P52F-MH658359 

+ Số khung: RMMWCH6MM81658359 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: WAYEC 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002660 
Đăng 

ký 

155 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 63B3-

38316 

01 Chiếc 

+ Số máy: VTT1P52FMH073590 

+ Số khung: VLMDCH022HV073590 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: MAJESTY 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN-XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002336 
Đăng 

ký 

156 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 65H5-

1880 

01 Chiếc 

+ Số máy: JL1P50FMH2002061549 

+ Số khung: VFMPCH032FM000836 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: HOPE 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XÁM-ĐEN 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

001937 
Đăng 

ký 

157 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 65P9-

1327 

01 Chiếc 

+ Số máy: VTT05JL1P50FMG-000338 

+ Số khung: RRKDCG0TT5XL00338 

+ Số loại: C100 

+ Nhãn hiệu: SHADOW 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

+ Màu sơn: NÂU 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002412 
Đăng 

ký 

158 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 76HK-

4440 

01 Chiếc 

+ Số máy:VLFHMCT100-005213 

+ Số khung: VHMDCG024UM005313 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: HALIM 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002105 
Đăng 

ký 
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159 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95B1-

07745 

01 Chiếc 

+ Số máy:F456-VN111435 

+ Số khung: RLSBF44H050111435 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: SUZUKI 

+ Dung tích xi lanh: 110 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

001719 
Đăng 

ký 

160 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 30H2-

0721 

01 Chiếc 

+ Số máy: HC12E-1220046 

+ Số khung: RLHHC2139Y020036 

+ Số loại: WAVE 

+ Nhãn hiệu: HONDA 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

001533 
Đăng 

ký 

161 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 66H7-

6238 

01 Chiếc 

+ Số máy:VTTJL1P52FMH-4002983 

+ Số khung: RRKWCHCUM5X002938 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: GLAD 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002307 
Đăng 

ký 

162 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 61T4-

0968 

01 Chiếc 

+ Số máy: VLF1P52FMH-340082314 

+ Số khung: VLMDCH043UM002314 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: FUSACO 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

001509 
Đăng 

ký 

163 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 62K9-

3418 

01 Chiếc 

+ Số máy:VTT38JL1P52FMH-000446 

+ Số khung: RRKWCH2UM7XE00446 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: PSmoto 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN-XÁM 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002532 
Đăng 

ký 

164 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95D1-

03151 

01 Chiếc 

+ Số máy:RNRHA152F-MH133611 

+ Số khung: RNRWCH1UM1133611 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: WAYEC 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN-XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002129 
Đăng 

ký 

165 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 83FC-

3470 

01 Chiếc 

+ Số máy:VHMCT50-011097 

+ Số khung: VHMDCB023HM0009410 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: HALIM 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: NÂU 

002939 
Đăng 

ký 
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+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

166 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 65F5-

2679 

01 Chiếc 

+ Số máy:VDGZS152FMH-WM00001205 

+ Số khung: RNDWCH0ND61Y01205 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: WAMUS 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

001655 
Đăng 

ký 

167 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 53Z2-

5317 

01 Chiếc 

+ Số máy:VUMYG150FMG-212738 

+ Số khung: RNGKCG2NG1003738 

+ Số loại: C100 

+ Nhãn hiệu: KAWA 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

001824 
Đăng 

ký 

168 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95M1-

6707 

01 Chiếc 

+ Số máy:VTTJL1P52FMH-5008062 

+ Số khung: RRKWCHBUM8X008062 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: YOSHIDA 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000962 
Đăng 

ký 

169 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95B1-

33695 

01 Chiếc 

+ Số máy: LC152FMH01692122 

+ Số khung: VTTDCH024TT000304 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: LONCIN 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

001189 
Đăng 

ký 

170 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 66P1-

55257 

01 Chiếc 

+ Số máy: VTTJL1P52FMH020626 

+ Số khung: VTTDCH033TT020626 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: FANLIM II 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

001757 
Đăng 

ký 

171 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 66K2-

8572 

01 Chiếc 

+ Số máy:1P53FMH10426830 

+ Số khung: LHYA1103302024 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: LIFAN 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000839 
Đăng 

ký 

172 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 65F3-

01 Chiếc 

+ Số máy:FT412821 

+ Số khung: VDNF-X8MC4S-412821 

+ Số loại: C110 

0000302 Bán 

phế 
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8682 + Nhãn hiệu: SYM 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

liệu 

173 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 65F1-

5681 

01 Chiếc 

+ Số máy:152FMY0155441 

+ Số khung: FS100200000450 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: HONGDA-Sino 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

0001169 

Bán 

phế 

liệu 

174 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 64K1-

4415 

01 Chiếc 

+ Số máy:Không xác định được số nguyên thuỷ 

+ Số khung: VLKPCH022LK015329 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: LISOHAKA 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

0000009 

Bán 

phế 

liệu 

175 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 65F6-

3039 

01 Chiếc 

+ Số máy:Có dấu vết mày xoá 

+ Số khung: LC150FMG01605146 

+ Số loại: C100 

+ Nhãn hiệu: LONCIN 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

+ Màu sơn: NÂU 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

0001025 

Bán 

phế 

liệu 

176 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 62N1-

09912 

01 Chiếc 

+ Số máy:VTT1P52FMH127692Là chữ số 

được đóng lại 

+ Số khung: VTTWCH022TT127692 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: VISICO 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000302 

Bán 

phế 

liệu 

177 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 65F9-

4596 

01 Chiếc 

+ Số máy:HB100559 

+ Số khung: VDNF-M90B4X-100559 Số khung 

có dấu hàn 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: SYM 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: NÂU 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000803 

Bán 

phế 

liệu 

178 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 65F5-

8834 

01 Chiếc 

+ Số máy:1P50FMG-310412264 Số máy đóng 

lại 

+ Số khung: HH100010337766 Số khung 

đóng lại 

+ Số loại: C100 

+ Nhãn hiệu: LIFAN 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

0000324 

Bán 

phế 

liệu 
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+ Màu sơn: NÂU 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

179 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 62H7-

0813 

01 Chiếc 

+ Số máy:VLF1P50FMG-330028215 

+ Số khung: Số khung đóng lại 

+ Số loại: C100 

+ Nhãn hiệu: BONNY 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000412 

Bán 

phế 

liệu 

180 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 52K7-

6388 

01 Chiếc 

+ Số máy:1P53FMH30464529 

+ Số khung: Số khung hàn ghép 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: IMOTO 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ- ĐEN 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000861 

Bán 

phế 

liệu 

181 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 67L5-

9507 

01 Chiếc 

+ Số máy:Số máy đóng lại 

+ Số khung: RPHWCHUUM5H011841 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: VINAWIN 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000203 

Bán 

phế 

liệu 

182 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 88F2-

5445 

01 Chiếc 

+ Số máy:số máy mài xoá 

+ Số khung: số khung mài xoá 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: LONCIN 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: NÂU 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000324 

Bán 

phế 

liệu 

183 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 51S4-

7031 

01 Chiếc 

+ Số máy:VKV1P50FMG-3-0119199 

+ Số khung: Số khung được đóng lại 

+ Số loại: C100 

+ Nhãn hiệu: HAVICO 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

+ Màu sơn: NÂU 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000598 

Bán 

phế 

liệu 

184 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 65P2-

7087 

01 Chiếc 

+ Số máy: Số máy là số được đóng lại 

+ Số khung: LS5XCGLC8X2005172 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: SWAN 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

0002092 

Bán 

phế 

liệu 

185 
Xe mô tô hai 

bánh 
01 Chiếc 

+ Số máy:Số máy được đóng lại 

+ Số khung: LXDXCHL00Y6042516 
0001139 Bán 
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Biển số: 43K6-

8987 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: HONGDA 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

phế 

liệu 

186 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 51F7-

3776 

01 Chiếc 

+ Số máy:Đã bị mài xoá 

+ Số khung: LWGXCHL06007771 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: LIFAN 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

003338 

Bán 

phế 

liệu 

187 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 65-

629E2 

01 Chiếc 

+ Số máy:3YR-180442M 

+ Số khung: HHY-180442 (số khung được đóng 

lại, hàn cắt số khung) 

+ Số loại: C120 

+ Nhãn hiệu: YAMAHA 

+ Dung tích xi lanh: 125 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN- XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002758 

Bán 

phế 

liệu 

188 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 65P2-

7285 

01 Chiếc 

+ Số máy:FAME99020007 

+ Số khung: Không xác định số nguyên thuỷ 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: HONGDA-Sino 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000611 

Bán  

phế 

liệu 

189 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 52N8-

4005 

01 Chiếc 

+ Số máy:Số máy được đóng lại 

+ Số khung: RLHHC09083Y044797 

+ Số loại: WAVE 

+ Nhãn hiệu: HONDA 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000947 

Bán  

phế 

liệu 

190 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 70F9-

3969 

01 Chiếc 

+ Số máy:Số máy được đóng lại 

+ Số khung: RMNWCHKMN6H000358 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: PLATCO 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: TRẮNG 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002095 

Bán  

phế 

liệu 

191 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 83H4-

0213 

01 Chiếc 

+ Số máy:Số máy được đóng lại 

+ Số khung: RRKWCHXUM5X027478 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: LONCIN 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

002066 

Bán  

phế 

liệu 
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+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

192 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 61H2-

1500 

01 Chiếc 

+ Số máy:Số máy được đóng lại 

+ Số khung: VH110201000290 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: ZAPPY 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002414 

Bán  

phế 

liệu 

193 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 65F1-

1346 

01 Chiếc 

+ Số máy:Số máy được đóng lại 

+ Số khung: CL110000302033 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: CHICILON 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000287 

Bán  

phế 

liệu 

194 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 67AF-

01127 

01 Chiếc 

+ Số máy:Số máy bị mài xoá 

+ Số khung: RPKDCB1PKCH018266 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: KWASHAKI 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: TRẮNG-ĐEN 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002147 

Bán  

phế 

liệu 

195 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 65F4-

4774 

01 Chiếc 

+ Số máy:LC150FMG01050361 

+ Số khung: Số khung được đóng lại 

+ Số loại: C100 

+ Nhãn hiệu: LONCIN 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

+ Màu sơn: NÂU 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000631 

Bán  

phế 

liệu 

196 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 37H2-

6582 

01 Chiếc 

+ Số máy:LC152FMH01111711 

+ Số khung: Số khung đã bị mài, xoá 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: LONCIN 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002644 

Bán  

phế 

liệu 

197 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 65H6-

8627 

01 Chiếc 

+ Số máy:VTT1P52FMH050878 

+ Số khung: Số máy được đóng lại 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: MAJESTY 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002533 

Bán  

phế 

liệu 

198 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95F3-

7250 

01 Chiếc 

+ Số máy:Số máy được đóng lại 

+ Số khung: RPHWCHUUM5H003867 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: VINAWIN 

002512 

Bán 

phế 

liệu 
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+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ-ĐEN 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

199 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 64Z1-

0644 

01 Chiếc 

+ Số máy:Số máy được đóng lại 

+ Số khung: Số khung được đóng lại 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: HONDACKD 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

001743 

Bán 

phế 

liệu 

200 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 62R1-

3987 

01 Chiếc 

+ Số máy:Số máy được đóng lại 

+ Số khung: RMMWCH6MM81666321 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: WAYEC 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000659 

Bán 

phế 

liệu 

201 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 53V6-

7571 

01 Chiếc 

+ Số máy:Số máy được đóng lại 

+ Số khung: Số khung được đóng lại 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: MAJESTY 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: NÂU 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc, 

không tháo rời. 

000616 

Bán 

phế 

liệu 

202 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95F1-

2748 

01 Chiếc 

+ Số máy:Số máy được đóng lại 

+ Số khung: Số khung được đóng lại 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: KYMCO 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

003237 

Bán 

phế 

liệu 

203 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 53Y7-

7958 

01 Chiếc 

+ Số máy:Số máy được đóng lại 

+ Số khung: Số khung được đóng lạiCAL 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: LISOHAKA 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002138 

Bán 

phế 

liệu 

204 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 70H6-

2563 

01 Chiếc 

+ Số máy:Số máy được đóng lại 

+ Số khung: Số khung được đóng lại 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: HONDA 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

001930 

Bán 

phế 

liệu 
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205 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 51F9-

9717 

01 Chiếc 

+ Số máy:Số máy được đóng lại 

+ Số khung: Số khung được đóng lại 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: HAESUN 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: NÂU 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

001294 

Bán 

phế 

liệu 

206 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 52Z2-

1519 

01 Chiếc 

+ Số máy:1P53FMH10422249 

+ Số khung: Số khun đã bị mài xoá 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: LIFAN 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN –ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

001347 

Bán 

phế 

liệu 

207 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 36F8-

2309 

01 Chiếc 

+ Số máy: 1P53FMH10332330 

+ Số khung: Số khung được đóng lại 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: LIFAN 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

000398 

Bán 

phế 

liệu 

208 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 71B2-

72281 

01 Chiếc 

+ Số máy:Số máy được đóng lại 

+ Số khung: VKVPCG0011L0212618 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: LIFAN 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002711 

Bán 

phế 

liệu 

209 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 67H4-

7655 

01 Chiếc 

+ Số máy:Số máy được đóng lại 

+ Số khung: LXDXCHL0XY0024234 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: LIFAN 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

001525 

Bán 

phế 

liệu 

210 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 71S3-

2714 

01 Chiếc 

+ Số máy:Số máy được đóng lại 

+ Số khung: Số khung bị hàn ghép 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: LONCIN 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: NÂU 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002658 

Bán 

phế 

liệu 

211 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 83F8-

6440 

01 Chiếc 

+ Số máy:VLFPD1P50FMG-35A117051 

+ Số khung: Số khung hàn ghép 

+ Số loại: C100 

+ Nhãn hiệu: ORIENTAL 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

+ Màu sơn: NÂU 

002342 

Bán 

phế 

liệu 
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+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

212 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95AA-

00013 

01 Chiếc 

+ Số máy:Số khung được đóng lại 

+ Số khung: VTTYX1P39FMB-7101630 

+ Số loại: C50 

+ Nhãn hiệu: SAVANT 

+ Dung tích xi lanh: 49 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật.. 

002397 

Bán 

phế 

liệu 

213 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95P2-

1709 

01 Chiếc 

+ Số máy:Số khung được đóng lại 

+ Số khung: RRRDCH9RRD374796 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: FUSIN 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN-ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002204 

Bán 

phế 

liệu 

214 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 65H4-

0064 

01 Chiếc 

+ Số máy:HN767949 

+ Số khung: VDNFH125C14Y-767949 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: SYM 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: BẠC-XÁM 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002163 

Bán 

phế 

liệu 

215 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 65H6-

6324 

01 Chiếc 

+ Số máy:Số máy được đóng lại 

+ Số khung: Số khung được đóng lại 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: THAILAN 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

001727 

Bán 

phế 

liệu 

216 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95F2-

2598 

01 Chiếc 

+ Số máy:Số máy được đóng lại 

+ Số khung: Số khung được đóng lại 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: LONCIN 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: NÂU 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

003208 

Bán 

phế 

liệu 

217 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95B1-

40175 

01 Chiếc 

+ Số máy:VTTJL1P52FMH-K010468 

+ Số khung: Số khung bị hàn ghép 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: SAVAHA 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002262 

Bán 

phế 

liệu 

218 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95R1-

01 Chiếc 

+ Số máy:VLF1P52FMH-C70701532 

+ Số khung: Số máy được đóng lại 

+ Số loại: C110 

002905 Bán 

phế 
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0080 + Nhãn hiệu: STARFA 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

liệu 

219 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95P1-

2194 

01 Chiếc 

+ Số máy:Số máy được đóng lại 

+ Số khung: Số khung được đóng lại 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: JIALINH 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

001463 

Bán 

phế 

liệu 

220 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 59D1-

29435 

01 Chiếc 

+ Số máy:Số máy đã bị mài xoá 

+ Số khung: Số khung đã bị mài xoá 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: HONDA 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

001638 

Bán 

phế 

liệu 

221 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 53Y4-

5919 

01 Chiếc 

+ Số máy:Số máy đã bị mài xoá 

+ Số khung: Số khung đã bị mài xoá 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: LONCIN 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002866 

Bán 

phế 

liệu 

222 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 62F8-

0670 

01 Chiếc 

+ Số máy: 1P53FMH10221608 

+ Số khung: Không xác định 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: LIFAN 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐỎ 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

001556 

Bán 

phế 

liệu 

223 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 71K1-

6472 

01 Chiếc 

+ Số máy:SD029047 

+ Số khung: Số khung có dấu vết hàn 

+ Số loại: C100 

+ Nhãn hiệu: SANDA 

+ Dung tích xi lanh: 97 cm3 

+ Màu sơn: NÂU 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002135 

Bán 

phế 

liệu 

224 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 65H1-

4355 

01 Chiếc 

+ Số máy:Số máy được đóng lại 

+ Số khung: LLCXCCLN-09149 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: HONGDA-Sino 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: NÂU 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

001077 

Bán 

phế 

liệu 
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225 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 65B1-

36550 

01 Chiếc 

+ Số máy:Số được đóng lại 

+ Số khung: Số được đóng lại 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: HONDA 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: NÂU 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

002372 

Bán 

phế 

liệu 

226 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 70K5-

9800 

01 Chiếc 

+ Số máy:Số máy được đóng lại 

+ Số khung: VHHDCG064HH059779 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: DAMSAN 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: XANH 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

003239 

Bán 

phế 

liệu 

227 

Xe mô tô hai 

bánh 

Biển số: 95R1-

1223 

01 Chiếc 

+ Số máy:Số máy được đóng lại 

+ Số khung: RNDWCH0ND71Y13842 

+ Số loại: C110 

+ Nhãn hiệu: WAMUS 

+ Dung tích xi lanh: 108 cm3 

+ Màu sơn: ĐEN 

+ Xuất xứ: Xe tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng. Nguyên chiếc 

cùng thông số kỷ thuật. 

0000178 

Bán 

phế 

liệu 
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