
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 373/TB-ĐGNTN  Cần Thơ, ngày 27 tháng 9 năm 2021 

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

 

Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất, địa chỉ trụ sở: Tầng 6 Tòa nhà 

Thanh Niên, số 41 đường Cách Mạng Tháng 8, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ thông báo đấu giá tài sản, chi tiết như sau: 

1. Người có tài sản đấu giá: Viễn thông Cần Thơ. 

Địa chỉ: Số 11 Phan Đình Phùng, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 

2. Tài sản đấu giá  

a) Loại tài sản: Cáp đồng viễn thông các loại thanh lý. 

b) Nơi lưu giữ tài sản: Kho của VNPT Cần Thơ: 

- Kho tại đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 

- Kho tại số 79 Trần Phú, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 

c) Đặc điểm tài sản: Cáp đồng viễn thông các loại thanh lý dạng phế liệu, tổng 

khối lượng 6.738,56 kg. 

* Lưu ý: Người mua có trách nhiệm tổ chức và chi trả toàn bộ chi phí bốc 

xếp, thuê cân, phương tiện vận chuyển và phải hoàn tất việc nhận tài sản trong 

vòng 05 ngày kể từ ngày được giao tài sản. 

3. Giá khởi điểm: 1.350.000.000 đồng. 

Giá khởi điểm đã bao gồm thuế GTGT (VAT). 

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá 

Ngày 06 và 07 tháng 10 năm 2021 tại nơi lưu giữ tài sản.  

5. Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá 

Từ ngày niêm yết đến ngày 11/10/2021 tại Trụ sở Công ty. 

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Công ty sẽ bán và nhận hồ sơ qua 

đường bưu điện. Quý khách hàng liên hệ số 0988159690 gặp Thủy, 0976592407 

gặp Loan, 0931001982 gặp Vãnh để được tư vấn. 

Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ; Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 

giờ 30 phút (Thứ 7 và chủ nhật nghỉ). 

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước 

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/01 hồ sơ. 
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b) Tiền đặt trước: 270.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi triệu đồng). 

Thời gian thu tiền đặt trước: Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 13/10/2021. 

Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản. 

Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất. 

Số tài khoản: 118.002.872.041  

Ngân hàng: Vietinbank Chi nhánh Tây Đô.  

Nội dung: Tên khách hàng_nộp tiền đặt trước lô cáp đồng VNPT Cần Thơ. 

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

phút ngày 13 tháng 10 năm 2021. 

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

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

Người tham gia đấu giá phải có giấy đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp, 

nộp hồ sơ đăng ký tại Trụ sở Công ty từ ngày niêm yết đến ngày 11/10/2021.  

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Công ty nhận hồ sơ đăng ký tham 

gia đấu giá qua đường bưu điện. Quý khách hàng liên hệ số 0988159690 gặp 

Thủy, 0976592407 gặp Loan, 0931001982 gặp Vãnh để được tư vấn. 

Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ; Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 

giờ 30 phút (Thứ 7 và chủ nhật nghỉ). 

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá 

Đấu giá trực tuyến theo phương thức trả giá lên.    

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá  

Từ 10h00’ đến 10h30’ ngày 14/10/2021 trên Trang thông tin điện tử đấu giá 

trực tuyến: lacvietauction.vn. 

Thông tin chi tiết Quý khách hàng vui lòng liên hệ Công ty qua số điện thoại: 

0988159690 gặp Thủy, 0976592407 gặp Loan, 0931001982 gặp Vãnh để được tư 

vấn./. 

 
Nơi nhận: 
- Người có tài sản đấu giá; 

- Niêm yết thông báo công khai  

theo quy định; 

- Lưu: VT, HS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Vãnh 
 


		2021-09-27T16:19:40+0700
	CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NGÔ THỐNG NHẤT




