
sO TJJ PHAP THAI BN}i CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TRUNG TAM DVDG TA! SAN Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

TINH THAI BINH 

S: 19.2/TB — DGTS Thai BInh, ngày 06 tháng 9 nám 2022 

THÔNG BAO DAU GIA TA! SAN 

Can cü Hçip dng s 16/2022/HD-DG ngày 03/8/2022 kern theo Phi 1ic 
hçip dông dã k giUa Trung tam Djch vii Dâu giá tài san tinh Thai BInh và Ngan 
hang TMCP Cong thuong Vit Nam chi nhánh Thai BInh ye vic dâu giá tài san. 

Trung tam Dch vi,i Dâu giá tài san tinh Thai BInh thông báo: 

1. Don vj ti chfrc dan giá: 

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

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

Diên thoai: 02273.743 199. 

2. Don vj có tài san du giá: Ngân hang TMCP Cong thucing Vit Nam 
chi nhánh Thai BInh 

3. Tài san du giá, giá kho'i dim, giá trñng dâu giá, khoãn tin dt 
tru'(rc, phi ho so' tham gia du giá: 

Tài san dâu giá: 

Bin sé däng k: 17B - 1026 Nai dang k',: Cong an Thai BInh 

S dang k: 0000191 Dàng k 1n du: 31/8/2004 

Niên han  scr diing: 2023 S ch ngi: 15 nguñ 

Màu son: Xanh Nhãn hiêu: TOYOTA 

S loai: HIACE RZH115L-BRMRE Näm san xut: 2003 — Viêt Nam 

S may: 2RZ-3083428 S khung: RZH1153000983 

Giá khôi dim: 39.870.000 d 

Bang chfr: Ba mwo'i chIn triu tam tram by miroi ngàn dung. 

Giá khó'i dkm chita bao gm thu phi chuyn quyn sà hfru tài san và 
các logi thué phi khác theo quy a'jnh. Ngu'ài tráng dáu giá phái chju các logi 
thuê, phi, chiphI trên. 

* Giá trIing du giá: Là giá trà cao nht cüa tài san dtrçrc ghi trong 
biên ban du giá theo quy d1nh cüa pháp Iuât. 

+ Tiên dt triroc: 7.800.000 d (Bá'y triu tam tram nghIn &ng,). 
* PhI h so' tham gia du giá: 100.000 d/hô si 



4. Thèi gian, da dim dãng ky'', np h so' tham gia du giá 

- Th?ii gian: Tr ngày 06/9/2022 dn ngày 19/9/2022 (Gi& hành chmnh các 
ngày lam vic). 

- Dja dim: Ti tr1i s& Trung tam Djch vi Du giá tài san tinh Thai BInh. 
So 06, pho Hai Ba Tnrng, thanh pho Thai Brnh. 

5. Ngu'ô'i tham gia, tham dtr cuc du giá 
• • • A A A A 9 - Ngucn tham gia dau gia tai san phai Ia cong dan Viçt Nam du 18 tuol tro 

len, có nng 1rc hành vi dan sr; 

- Co h so tham gia du giá hçp 1 và tin dt truàc theo quy djnh; 
• • •• 9 h 9 9 - Ngucn tham gia thu gia co the uy quyen bang van ban cho nguui khac 

thay mt mInh tham gia dau giá. 

* Các trurng hcip không duçic tham gia du giá 

- Ngui không có näng hrc hành vi dan sir, nguôi b mt hoc bj h?n  ch 
nAng lc hãnh vi dan sir, ngithi có khó khän trong nhn thüc, lam chü hành vi 
hoac nguoi ti thoi diem ctang ky tham gia dau gia hoc khong nh?n thuc, lam 
chü duoc hành vi cüa mInh; 

• • . P 1 9 9 A A • P - Ngum lam viec trong to chuc thu gia tal san thc hiçn cuçc thu gia; 
cha, mc, vçi, chong, con, anh ruOt,  chj rut, em rut cUa Dâu giá viên diêu hành 
cuc du giá, nguYi trrc tip giám djnh, djnh iá tài san, cha, mc, vçr, chng, 
con, anh rut, chj ruOt,  em rut cüa ngtrii trrc tiêp giám djnh, djnh giá tài san; 

9• 9 9 - 9. 9 •9 .9 1 • 9 • P - Nguoi di.rçc chu so huu tal san uy quyen su ly tai san, nguoi Co quyen 
quyêt djnh ban tài san, ngu&i k hçq dong djch vii dâu giá tài san, nguôi cô 
quyên quyêt djnh ban tài san cüa nguôi khác theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

A A A 9 • 9 - Cha, mc, vçi, chong, con, anh ru9t, ch! ruçt, em ruQt cua nguoi duçic chu 
s& hiru tài san üy quyên sà l tài san, nguii co quyn quyêt djnh ban tài san, 
ngucxi ky hçip dong d1ch vi dau gia tai san, ngucn co quyen quyet dinh  ban tal 
san cüa ngu?i khác theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

• A P P. • 9 P 9 1 A - Ngiioi khong co quyen mua tai san dau gia theo quy dnh cua phap luat 
áp ding dôi vci tài san do. 

6. HInh thfrc và phiro'ng thü'c du giá 
P P P P 

- ffrnh thirc dâu giá: BO phiêu trirc tiêp mt vông t?i  cuc dâu giá. 
P P S 5' P 9 S P A 'A - Phucing thuc dau gia: Dau gia theo phuong thuc tra gia len duqc thirc hiçn 

thu sau: 

+ Ngu&i tham gia du giá duçrc hát 01 phiu trâ giá (theo mk quy djnh), 
ghi giá muon Ira vao phiêu cüamInh. Hét thO'i gian ghi phiêu, Dâu giá viên yêucau 
ngurn tham gia thu gia bo phieu tra gia vao horn phieu; kiem dem so phieu phat ra 
và so phieu thu ye; cong bô phiêu trâ giá cao that (03 1) trurc sir chüng kiên cüa 
ban Giám sat và nguOri tham gia dâu gia không ai Co kin gI, Dâu giá viên cOng 
bô ngu&i tiling dâu giá. 
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Giá frá hcrp l cho tâi san không thá hon giá khói dim. 

+ Trithng hçip Co tü 02 nguñ tth len cüng trã müc giá cao nht, Du giá 
vién th chüc du giá tip giüa nhItng ngu&i cing trã giá cao nht d ch9n ra 
ngrth trüng du giá Nu co nguai tra giá cao nht không dng du gia tip 
hoc khong co nguai tra gia cao hon thi Dau gia vien to chuc boc tham de ch9n 
ra nguOi tiling dâu giá. 

- Trong trithng hçip ngu&i diu hành dA cong b nguOi tráng du giá 
nhtrng ngu&i nay tr chi mua thi ngu&i trá giá 1in k së là ng.thi tiling du giá 
tài san do, nu giá 1in k do cong vi khoãn tin dt trithc It nht b.ng giá dã 
trà cüa nguOri tü chôi mua. 

- Trithng hçvp giá 1in k cong vâi khoãn tin ctt trithc nhO hon giá dã trã 
cüa nguM tr chôi mua thi CUC cthu giá tài san do không thành, tài san do dixqc 
de li dau gia lan sau. 

7. ThMgianxemtàisandugiá 

Ben có tài san cho nMng ngir&i däng k tham gia du giá xem tài san vào 
ngày 16/9/2022 và ngày 19/9/2022. Ngi.r?ii ding k tham gia du giá không xem 
hoc tij xem tài san thi phâi chju trách nhim v& chit h.rçing, tInh trng tài san 
khi tiling dâu giá. 

+ ThM gian xem tIi san: 

- Bui sang: Vào hi 09 gi?i dn 11 giY. 

- Bui chiêu: Vào hM 15 gi& dn 16 gii 30 philt. 

8. Thèi gian, dja dim np tin dt trir6c: 

Thai gian np tin dt trithc: îü ngày 16/9/2022 dn ngày 20/9/2022. 

- S6tin dt trtiâc np vào tài khoãn s6 112000025326 cüa Trung tam 
Djch vii Dâu giá tài san tinh Thai BInh ti Ngân hang Vietinbank chi nhánh Thai 
BInh 

A 

- Ngi.rii däng k tham gia dã np tin dt truâc nhung không tham gia 
cuçc thu gia, buoi cong bo gia khong duçic nhin Ii tien dt trucic, tni truong 
hcip bat khà kháng. 

S A • •. S . 9. Thm gian mo' cuyc dan gia tai san: 09 gb ngay 22/9/2022. 
• . A • 9 A A 10. Da diem to chirc dau gla: Tai  Tm so Trung tam Hçn ngh Uy ban 

nhan dan tinh Thai BInh. 

DIa chi: S 235 Dumg Hai Ba Trung, Thành Ph Thai BInh, tinh Thai 
BInh. 

Mci chi tMt xin lien h Trung tam Djch viii du giá tài san tinh Thai BInh 

Djachi: S6 06 Hai Ba Trung, thãnh ph Thai BInh. DT: 02273.743.199 
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TR1JNGTA 

O!CHV 4 1jr 

Bñi Quang Anh 

Hoc truy cp vao cng thông tin din tCr S& Tu phap tinh Thai BInh ti 
dja chi: http://sotuphap.thaibinh.gov.vn  — Chuyên mic dâu giá 

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

Hoc dja chi: http://taisancong.vn  
, '. , , A . IC IC ., 

Kinh mm cac ca nhan co nhu cau den tham gia dau gia. 

Noinhn: 
). -Cong thong tin Diçn ttr quoc gia ye dau gia tài san; 

- Trang thông tin Din tü S& Tir pháp; 

- Trang thông tin din tir TFDVDG tài san tinh Thai Bmnh 

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

- Các don vj có lien quan; 

Lwu : 

- Khi np down ngtr&itham gia du giá phái n3p kern theo 01 ban CMND 
(The can ctthc,) + So h khâu photo; 

- Ngwài tham gia dóu giá vàophông dáu giá phái mang theo ching minh 
tint nhân dan hoc the can cwàc, giáy n5p tiên d4t frwóc, 

- Ngzrài di theo zy  quyn vào phông du giá phái mang theo giá'y zy 
quyên va ching minh tint nhán dan hoc the can cu-ac; 

- Chi ngu-&i tham gia dôu giá dzrqc muah so tham gia &u giá, tru-diig 
hQp rnua theo uy quyenphai co gzay uy quyen kern theo, 
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