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sO Ttf PHAP THAI BINH 
TRUNG TAM DVDG TAI SAN 

TINH THAI B1NH 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc Ip - Tir do - Hanh phüc 

S: 19/TB — DGTS Thai BInh, ngày 05 tháng 8 nám 2022 

THÔNG BAO DAU GIA TA! SAN 

Can cir Hçp dng s 16/2022/HD-DG ngày 03/8/2022 gifla Trung tam 
Djch vi Dâu giá tài san tinh Thai BInh và Ngân hang TMCP Cong thrnmg Vit 
Nam chi nhánh Thai BInh ye vic dâu giá tài san. 

Trung tam Dch  vu IJu giá tài san tinh Thai BInh thông báo: 

1. Don v to chu'c du giá: 

Trung tam Djch vi Du giá tài san tinh Thai Bmnh. 

Dia chi: S 06, ph Hai Ba Tnmg, thành ph Thai BInh, tinh Thai BInh. 

Diên thoai: 02273.743 199. 

2. Don vl có tài san du giá: Ngãn hang TMCP Cong thirong Vit Nam 
chi nhánh Thai BInh 

3. Tài san du giá, giá kh&i dim, giá trüng du giá, khoãn tin dt 
trithc, phi h1 so' tham gia du giá: 

Tài san du giá: 

Xe 1:  

Bin si dãng k: 17B - 1889 Ncii diàng k: Cong an Thai BInh 

S däng k: 0002432 Dàng k 1.n du: 3 1/7/2005 

Loi Xe: Con S ch ngi: 05 ch 

Màu san: Ghi Nhãn hiêu: TOYOTA 

Si loai: COROLLAALTIS Nãm san xut: 2005 — Viêt Nam 

S may: 1ZZ-4482346 S khung: ZZE1227506814 

Gia khôi dim: 145.200.000 d (Môt tram bn mu"oi lam tr&u  hai tram 
ngàn dông). 

Xe 2:  

Bin s däng k: 17B - 1026 Nai dàng k: Cong an Thai BInh 

S dang k: 0000191 Bang k 1n du: 3 1/8/2004 

Nién h?n  sCr diing: 2023 S ch ngi: 15 nguô'i 



Màu san: Xanh Nhãn hiêu: TOYOTA 

S loai: HIACE RZ11115L-BRMRE Näm san xut: 2003 — Viêt Nam 

S may: 2RZ-3083428 S khung: RZH1 153000983 

Giá khô'i dim: 44.300.000 d (BoJn mu'oi bin triIu ba tram ngàn dng). 

Giá khó'i dkm chita bao gm thue', phi chuyn quyn sà hilu tài san và 
các logi thuê phi khác theo quy djnh. Ngitài tring d'áu giá phái chju các logi 
thuê, phi, chi phi trên. 

* Giá trñng du giá: Là giá trã cao nhât ella tài san thrqc ghi trong 
biên ban du giá theo quy dnh  ella pháp 1ut. 

+ Tin dat trirrc: 

Xe 1: 17B - 1889: 29.000.000 d (Hai mu'c'i chin triêu dng). 

Xe 2: 17B - 1026: 8.800.000 d (Tam triu tam tram nghIn dáng. 
* A • Phi ho so' tham gia dau gla: 

Xe01 : 17B-1889:200.000d/hsa 

Xe02: 17B-1026: 100.000dIhsa 

4. Thôi gian, dja diem dáng k, np h so' tham gia du giá 

- Thñ gian: Tr ngày 05/8/2022 dn ngày 17/8/2022 (Gi hành chInh các 
ngày lam vic). 

- Dja dim: Tai  tri sâ Trung tam Djch vi D.0 giá tài san tinh Thai BInh. 
So 06, phô Hai Ba Tnxng, thành phô Thai BInh. 

5. Ngirôi tham gia, tham dir cuc du giá 

- Ngu&i tham gia du giá tài san phài là cong dan Vit Nam dü 18 tui tth 
len, có nãng hrc hành vi dan sr; 

- Co h so tham gia du giá hqp l và tin dt tnrOc theo quy djnh; 

- Ngui tham gia du giá có th üy quyn b&ng van bàn cho ngithi khác 
thay mt mInh tham gia dâu giá. 

* Các tnxng hçip không duçic tham gia du giá 

- Nguñ không Co nàng lirc hành vi dan sir, ngu&i bj mt hoc bj h.n ch 
nng lirc hành vi dan sr, ngi.thi Co khó khàn trong nhn thüc, lam chü hành vi 
ho.c ngi.r&i tai  thO'i diem dang k tham gia dau giá hoc không nhn thirc, lam 
chü duore  hành vi cüa mInh; 

- Ngi.thi lam vic trong t chüc du giá tài san thrc hin cuc du giá; 
cha, mc, vçi, chong, con, anh ruOt,  chj rut, em rut cUa Dâu giá viên diêu hành 
cuôc dau giá, ngiräi trirc tiêp giám djnh, djnh gia tài san, cha, mc, vçi, chông, 
con, anh rut, chj nit, em rut cüa ngu?i trrc tiêp giám djnh, djnh giá tài san; 
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- Nguii duoc chU s& hü'u tài san üy quyên sü 1 tài san, ngui có quyén 
quyét djnh ban tài san, nguii k hçp dông djch vi dâu giá tài san, ngui có 
quyén quyêt djnh ban tài san cüa ngui khác theo quy djnh cUa pháp 1ut; 

- Cha, mc, vçi, chng, con, anh rut, chj rut, em rut cUa nguOi &rçYc chü 
s hQu tài san üy quyn scr 1 tài san, ngui có quyên quyêt djnh ban tài san, 
ngi.thi k' hqp dông djch vii dâu giá tài san, ngithi CO quyên quyêt djnh ban tài 
san cüa nguôi khác theo quy djnh cüa pháp 1u,t; 

- Ngu?yi không có quyn mua tài san du giá theo quy djith cüa pháp lust 
áp ding dôi vri tài san do. 

6. HInh thu'c và phwrng thfrc du giá 

- HInh thüc du giá: BO phiu trrc tip mt vOng ti cuc du giá. 

- Phuong thüc d.0 giá: Du giá theo phuong thirc trá giá len di.rçic thrc hin 
nhi.r sau: 

+ Ngutii tham gia ctu giá dugc phát 01 phiu trà giá (theo mu quy djnh), 
ghi gia muon trã vào phieu cüa mInh. Hêt th&i gian ghi phieu, Dâu giá viên yêu câu 
ngis&i tham gia dâu giá bó phiêu trã giá vào horn phiêu; kiêm diem so phiêu phát ra 
và so phiêu thu ye; cong bô phiêu trâ giá cao nhât (03 lãn)trithc sr chüng kiên cüa 
ban Giám sat và nguOi tham gia dâu giá không ai CO kiên gI, Dâu giá viên cong 
bô ngu?xi trOng dau giá. 

Giá trá hop l cho tài san khóng th4v hon giá kho'i dkm. 

+ Tru&ng hqp có t& 02 ng.thi tth len cñng trá rnüc giá cao nhât, Du giá 
vien to chüc dâu giá tip gita nhQng nguii cüng trà giá cao nht d chQn ra 
nguii trCing du giá. Nu có nguñ trã giá cao nht không dng du giá tiêp 
hoc không cO ngi.rñ trã giá cao han thI Dâu giá viên to chirc bôc thãm die chçn 
ra ngu?ñ tiling dâu giá. 

- Trong trithng hqp ngu&i diu hành dà cong b ngithi tiling dâu giá 
nhung ngithi nay t& chôi mua thI ngithi trá giá 1in ké së là ngui tiling dâu giá 
tài san do, nu giá lien k do cong vi khoân tin dt truóc It nht bang giá dã 
trã cüa nguii tir chOi mua. 

- Trtr&ng hqp giá lin k cong vOi khoàn tin d.t trucc nhO han giá dã trâ 
cüa nguñ tfr chôi mua thI cuc dAu giá tài san do không thành, tài san do duçic 
d lai du giá lAn sau. 

7. Thôi gian xem tài san dAu giá 

Ben có tài san cho nMng nguñ dang k tham gia dAu giá xem tài san vào 
ngày 16/8/2022 và ngày 17/8/2022. Ngui dang k tham gia dAu giá không xem 
hoãc tir xern tài san thI phài chju trách nhim v chAt luqng, tInh trng tài san 
khi trüng diâu giá. 

+ Thôi gian xem tài san: 

- BuM sang: Vào hi 09 gRi dn 11 gi?. 
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I Quang Anh 

- Bui chiu: Vào hi 15 gRi dn 16 gi& 30 phüt. 

8. Thô'i gian, dla  dim np tin dt tru*c: 

- Thi gian np tin dt trithc: Ngày 18/8/2022. 

- Stin dt truâc np vào tài khoân s 112000025326 cüa Trung tam 
Djch vii Dâu giá tài san tinh Thai BInh tai  Ngan hang Vietinbank clii nhánh Thai 
BInh 

-. Ngi.r&i däng k tham gia dã np tin dt tnrâc nhi.rng không tham gia 
cuc dau giá, buôi Cong bô giá không &rçic nhn lai  tiên dt trtthc, tth tnxng 
hcip bat khã kháng. 

9. Thôi gian m& cuc du giá tài san: 09 giô ngày 22/8/2022. 
.x x - ., . . . 

10. D!a  diem to chirc dan gia: Ta'  Tri so Trung tam Hçi ngh Uy ban 
nhân dan tinh Thai Binli. 

Dja chi: So 235 Dithng Hai Ba Trung, Thành Phô Thai BInh, tinh Thai 
BInh. 

M9i chi tit xin lien h Trung tam Djch vii du giá tài san tinh Thai BInh 

Dja clii: S 06 Hai Ba Tnrng, thành phi Thai BInh. DT: 02273.743.199 

Hoc truy cp vào cng thông tin din ttr Si Tu pháp tinh Thai BInh tai 
dja chi: http://sotuphap.thaibinh.gov.vn  — Chuyên mvc  dâu giá 

Hoc dja chi: http://dgts.moj.gov.vn  

Hoc dja chi: http ://taisancong.vn 

Kmnh mài các cá nhán Co n/iu cu dê'n tham gia dáu giá. 

Nui n/i in: 

-Cng thông tin Din tir qu& gia v Mu giá tài san; 

- Trang thông tin Dién tCr Sâ Tu pháp; 

- Ngân hang TMCP Cong thucmg VN-Chi nhánh Thai Binh; 

- Các dcm vi có lien quan; 

Lwu i: 

- Khi n5p don ngiràitham gia dá'u giá phái n3p kern theo 01 ban CMND 
(The can citác) + So h(5 kháuphoto, 

- Ngtr&i tham gia dá'u giá vàophOng dá'u giá phái mang theo ch&ng rninh 
thu' nhán dan hoc the can ctthc, giáy np tién dt trzthc; 

- Ngwài di theo z.y quyn vào phông dá'u giá phái mang theo giá'y iy 
quyén và ch&ng rninh tint nhán dan hoc the can cithc, 

- Chi ngtrài tharn gia dá'u giá ditçic rnua h sa tharn gia dá'u giá, trwàng 
hçtp rnua theo üy quyén phái CO giáy üy quyên kern theo, 
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