
sO TIJ PHAP THAI B1NH CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TRUNG TAM DVDG TA! SAN Dc Ip - Tr do - Hnh phüc 

TiNH THAI B1NH 

S 20. 1/TB-DGTS Thai BInh, ngày 06 tháng 9 nám 2022 

THÔNG BAO DAU GIA TA! SAN 
Can c2r Hçip dng s 17/2022/HD-DG ngày 10/8/2022 giüa Trung tam 

Djch vu Du giá tài san tinE Thai BInh và Phong Cành sat Kinh tê Cong an tinh 
Thai BInh ye vic d.0 giá tài san tjch thu sung cong qu5 nba nuäc. 

Can cü Cong van s 625/CSKT ngày 31/8/2022 cüa Phong Cánh sat Kinh 
t Cong an tinh Thai Blnh v vic tip tiic du giá tài san tjch thu sung cOng qu 
nba nrntc. 

Trung tam Dich viii Du giá tài san tinh Thai Blnh thông báo: 
• A ., 1. Don vl  to chirc dau gla: 

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

Dja chi: S 06, phê Hai Ba Tnmg, thành ph Thai BInh, tinh Thai BInh. 
Diên thoai: 02273 .743199. 

2. Don vl  có tài san du giá: Phông Canh sat Kinh t Cong an tinh Thai 
Blnh. 

3. Tài san du giá, giá khói dim, tin dat triro'c, giá trüng dâu giá: 

+ Tài san du giá: 

3.1. Tài san ban d.0 giá theo phucing an s 1 5/PAXL-PCO3 ngày 
19/11/2021: 

- Tài san là: 04 chic may may (khâu) cong nghip nhãn hiu Juki. 

- Giá khoi dim 9.000.000 dông (Bang chfr: Chin triu d4ng). 

3.2. Tài san ban du giá theo phi.rcing an si 16/PAXL-PCO3 ngày 
20/12/2021: 

- Tài san là: 1500 chic p lung các loi, 80 chic Pin din thoiiphone 
cac loai,  450 miêng dan cumg lirc 100D Film Ceramic xanh, 700 miêng dan 
cuông 1irc Glass xanh, 300 miêng dan cuông hrc King Kong Glass, 150 chiêc 
day sac  din thoai các loai,  25 chiêc cü sac  din thoai, 40 b sac  day kern cü 
Quick charger Fully compatible, 350 chiêc kInh man hInh din thoai Samsung, 
150 chiêc tai nghe. 

- Giá khôi dim: 19.850.000 dng (Bang chfr: Mwôi chin triu tam 
tram näm mwoi nghIn dông). 

3.3. Tài san ban du giá theo phuong an s 18/PAXL-PCO3 ngày 
23/12/2021: 
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- Tài san là: 09 chic qun áo ngà bong, 05 chik set qu.n áo nhun, 02 
chiêc váy nhung dO, 16 chiêc áø len Cadigan, 09 chiêc áo gile len, 06 chiêc áo 
len dài tay, 04 chiêc áoda, 03 chik áo so mi cô bêo, 02 chiêc áo so ml pha len, 
01 chiec ao da,  01 chiec ao khoac nhung, 01 chiec ao khoac len, 04 chiec ao 
lông trng, 03 chik set d xanh, 03 chic ao khoac lông, 06 chiêc váy nhun cac 
mau, 07 chiec ao m, 03 chiec ao khoac Cadigan, 02 chiec ao da, 02 chiec ao 
mang to cO dai, 04 chic ao gile len, 07 chik áø voan trng, 02 chik áo len 1ôn 
thO, 03 chiêc set d gôm áo và vay, 02 chiêc set d áo váy, 04 chiêc áø len cô 
trOn, 11 chiêc chãn váy, 10 chiêc quân vâi. 

- Giá kh&i dim: 19.200.000 dng (Bang chfr: Mu'ôi c/tIn trizi liai Iran: 
nghIn dông). 

3.4. Tài san ban du giá theo phuo'ng an s6 19/PAXL-PCO3 ngày 
30/12/2021: 
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- Tai san theo cac Quyet dnh xu pht vi ph?m hanh chinh, ciii the nhu sau: 

+ Tài san theo Quyt dlnh  xr phat vi phm hành chInh s 14/QD-XPHC 
ngay 28/12/2021, gm: 05 chik áo len, 03 áø so ml nam, 04 áo thun nam, 05 ao 
bo, 02 ao phao, 05 quan vai den, 05 ao da den, 03 vay h9a tiet, 05 vay da den, 06 
bO ni, 05 váy d, 04 quân kaki nti, 14 chiêc áo len, 05 quãn bO, 06 váy ni, 03 áo 
so ml nü trãn, 03 vay cô bèo, 05 áo da các màu, 10 quân tat các màu, 20 quãn 
lOt nii, 12 chiec ao ngrc, 02 ao khoac vâi dü, 10 áo thu dông kéngang, 10 áø ni, 
05 quan, 05 quan bo nu, 03 quan ni, 02 bo gio nam, 05 ao khoac nam, 05 ao so 
ml cô bèo, 03 ao khoac nt, 01 ao c thun dá, 07 áo ni nhung. 

+ Tài san theo Quyt djnh xü pht vi phm hành chinh s6 15/QD-XPHC 
ngày 28/12/2021, gôrn: 03 chik áø gió, 02 bO nhung, 03 chik áo khoác kaki, 05 
quãn bO nam, 02 chiêc áø lông nti, 04 bO ngü ni, 05 chiêc váy tré em, 06 chiêc 
áo so mi ren, 08 áo thun, 05 b iii the thao, 03 chiêc áo len, 06 áo so mi, 02 áø 
thun, 07 áo day, 08 chik qun, 10 ao ngirc nft, 06 qun bO, 05 áo da màu, 01 áo 
so mi gile, 04 áo len nO, 03 áø so mi tr.ng, 04 áo len, 02 váy len n, 08 áo ni, 05 
váy len nft, 02 ao khoac len, 04 áo ren len, 03 chiêc áo da 2 lop, 07 chãn váy, 05 
b9 m nu, 09 chiec quan bo. 

+ Tài san theo Quyt djnh xr phat vi phm hành chInh s 16/QD-XPHC 
ngày 28/12/2021, gôm: 07 chiêc qun kaki ntt, 06 chik áø len c tim, 02 chic 
áo ren, 15 b ni nt, 09 chân váy, 02 ao khoác lông nü, 02 set da váy, 10 áo len, 

A 09 ao dai khoac, 05 vay da pha vai ren, 08 quan den tul, 10 chiec quan bo, 05 ao 
ren ni, 03 yay nhung, 07 b ni thü, 05 áo gió nü, 16 quãn tré em, 12 chiéc quãn 
nU, 05 chiec quãn the thao tré em, 06 áo vest, 07 áo nhung, 08 b vest tré em, 03 
áo da,  22 quãn, 01 ao gió den, 04 ao ba l ntt träng, 03 áo bu dong träng den, 06 
áo hO vai, 06 áo hai day. 

- Giá khOi dim cüa toàn b các tài san cüa 03 quyt dnh xfr phat 
hành chInh trên là: 55.3 15.000 ding (Bang chIi: Nám mwoi lam triu ba 
tram mithi lam nghmn dEng). 

3.5. Tài san ban du giá theo phtro'ng an xii ly  tài san s 2OIPAXL-
PCO3 ngày 31/12/2021: 
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- Tài san là 25 chic den cu quay nháy, 15 chic may dui mui, 100 b 
den day nhay, 03 chiêc am siêu toe, 02 chiêc nôi corn din, 04 chiéc may say 
toe, 20 chiéc bt thir din, 40 chiêc den pin, 10 b dan ãng ten, 50 chiêc den ngü 
cam 1mg 

- Giá khôi dim: 14.200.000 dlng (Bing chfr: Mu'ó'i bEn triu hai tram 
nghIn dong). 

3.6. Tài san ban du giá theo phuong an xu Iy tài san s 21/PAXL-
PCO3 ngày 31/12/2021: 

- Tài san là: 10 chic ao khoác nü, 20 chic áø gi thit tré em, 03 chic 
áo vest n, 07 b quân áø the thao (01 áo và 01 quan), 05 chiêc váy, 06 chiêc áo 
da nü, 15 chiêc quân tt, 25 chiêc áø lien quân tré em, 05 chiêc áo so mi n, 05 
chiêc áo len tré em, 20 chiêc váy tré em. 

- Giá khô'i dim: 9.625.000 dng (Bang chfr: ('kIn tr&u  sdu tram hal 
mwoi lam nghln dong). 

3.7. Tài san ban du giá theo phirong an xii' t .tài san s 01/PAXL-
PCO3 ngày 27/01/2022: 

- Ban d.0 giátài san là toàn b hang boa không rô ngun gc, xut xü có 
giá trj 33.800.090 dOng, gôm: 342 thiêt bi ye sinh (250 chiêc chu rra, 32 chiêc 
bàn câu, 30 chiêc két nuóc và 30 chiêc nap bàn câu). 

- Giá kh&i dim: 33.800.000 dIng (Bing chfr: Ba mwoi ba triu tam 
tram nghln dông). 

+ Tong giá kh&i dim: 160.990.000d (M3t tram sáu mirol triçu chin 
tram chin mwoi nghIn dong). 

+ Tin dt trlthc: 33.000.000 d (Ba mu'oi ba triu dng). 

Giá kh&i dkm và giá tring dáu giá chira bao gmthu phi, l phi khác 
theo quy dfnh. Ngicài tring dáu giá phái chiu các loai thuê, phi, chi phi trên. 

+ Giá trüng du giá: Là giá trâ cao nht cüa tài san dugc ghi trong biên 
bàn dâu giá theo quy dinh  cüa pháp Iut. 

4. Thôi gian, dja dim dãng k tham gia du giá. 

- Thôi gian: Tü ngày 06/9/2022 dn 19/9/2022 (Gii hành chInh các ngày 
lam viêc). 

- Dja dim: Ti trçl si Trung tam Djch vi Du giá tài san tinh Thai BInh. 

5. Thôi gian, da  dim xem tài san: Phông Cânh sat Kinh t Cong an 
tinh Thai BInh cho nhu'ng ngui däng k tham gia dâu giá xem tài san vào ngày 
15/9/2022 và ngày 16/9/2022. Ngi.r?yi clang k tham gia dâu giá khOng xem hoc 
tr xem tài san thI phài chju trách nhim ye chat lixçing tInh trng tài san khi 
trUng dAu giá. 

+ Th?ii gian xem tài san: 
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- Buôi sang: Vào hôi 10 gRi den 11 gRi. 
S S S 

- Buôi chiêu: Vào hôi 15 gii den 16 gi?. 

6. Mfrc thu phi h so' tham gia du giá: 200.000 dng/h so (Hai tram 
nghIn dng trên h so). 

Thirc hin theo thông tu s 48/TT-BTC ngày 15/5/20 17 cüa B Tài chInh 
quy djnh ch d tài chInh trong hoat dng du giá tài san. 

7. Hlnh thfrc và phirong thuc du giá 
., S • - Hlnh thuc dau gia: Bo phieu gian tiep. 

- Phuong thüc du giá: Du giá theo phuong thüc trã giá len duçrc th%rc 
hiên nhu sau: 

- Sau khi nguii cThng k tham gia du gia np tin dt tnrâc theo quy ctjnh, 
nguiitham ia dAu gia duoc nhán phiu trâ gia, huong dkv each ghi phiêu, th?n 
hn n9p phieu tra gia vabuoi cong bo gia; duçic to chuc dau glatal san giol thiçu 
tl.rng tai san dau gia, nhac 

lal 
gia khoi diem trong truong hçip cong khai gia khcri 

diem, trã Rn cau hôi cüa nguôi tham gia dâu giá và các ni dung khác theo Quy chê 
cuc dâu giá. 

- Phiu trâ giá cüa ngirôi tham gia du giá phâi ducic bpc b.ng chit 1iu bâo 
mt, có chü k cüa nguxi trã giá ti cac mép cüa phong bI dirng phiêu. Phiêu trá gia 
duçc np trrc tiêp và duçc to chrc dâu giá tài san bô s'ào thüng phiêu. Thüng phiêu 
phái duqc niêm phong ngay khi hêt thñ h?n  nhn phiêu. 

- Ti buM cong b giá dA trâ cüa ngtthi tham gia du giá, du giá viên diu 
hãnh cuc dâu gia giói thiu bàn than, ngu?ñ giüp vic; d9c Quy chê cuc dâu giá; 
congbo danh sachngucii tham gia thu giava diem danh de xac dtnh  ngucn tham 
gia thu gia; cong bo so phieu phat ra, so phieu thu ye. 

Dugiá viên diu hành cuc du giá môi It tht mOt  nguôi tham gia ctu giá 
giám sat ye sir nguyen vçn ciiathüng phiêu. Néu không con ' kiên nào khác ye két 
qua giám sat thI dâu giá viên tiên hành bóc niêm phong cüa thüng phiêu. 

Du giá viên diu hành cuOc  du giám?ñ It nht rnt nguM tham gia du gia 
giam sat sir nguyen vçn cua tung phieu tra gia; tien hanh boc twig phieu tra gia, 
cong bo so phieuhcip lç, so phieu khon hçip lç, cong bo tixng phieu tra gia, phieu 
tra gia cao that va cong bo ngucii co phieu tra gia cao that la ngum trung dau gia. 

-Tru&ng hçip co tü hai nguOi trâ len cing trã giá cao nht thi ngay tai buM 
cong bo gla, thu gia vien to chuc dau gia tiep giva nhung nguoi cung tra gia cao 
nhât dé chçn ra nguii tráng dâu gia. Dâu giá viên quyêt djnh hInh thirc dâu giá trtrc 
tiep bng Rn nói hoc thu gia bng bO phieu trirc tiêp. Nêu có nguO'i trâ giá cao 
that không dng y' dAu giá tip hoc khOng Co ngutii tra giá cao hon thI thu giá 
viên to chüc bôc thãm dé chçn ra nguOi tráng dâu giá. 

8. ThOi gian, dja dim np tin dt triroc và nhn phiu trã giá: 

- Thi gian nOp  tin dt truâc và nhn phiu trâ giá: Tir ngày 16/9/2022 
dn ngày 20/9/2022. 
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S tin dat truâc np vào tài khoân s 100002818188 cüa Trung tam Djch 
vii Dâu giá tài san tinh Thai BInh ti ngân hang TMCP (NCB) Quôc dan Vit 
Nam chi nhánh Thai Binh. 

+ Dja dim: Tai Tôa nba Du KhI, thành ph Thai BInh, tinh Thai BInh 

± Nguâi dang k tham gia dã np tin dt truâc nhi.rng không tham gia 
cuc dâu giá, buôi cong bô giá không drnc nh.n 1i tiên dt truàc, tnt truàng 
hçip bat khá kháng. 

• A A • t • .' ' • P A 9. Thoi gian nyp phieu va mo cuyc dau gia tat san: Tu 14 gii 00 phut den 
14 gi 30 phüt ngày 22/9/2022. 

10. Oja dim to chü'c du giá: Tai  Tri sâ Trung tam Hii nghj Uy ban nhân 
dan tinh Thai BInh. 

Dia chi: S 235 Du?mg Hai Ba Trung, Thành Ph Thai BInh, tinh Thai 
BInh. 

M9i chi tit xin lien h Trung tam Djch vii du giá tài san tinh Thai BInh - 
so 06 Hai Ba Tnrng, thành ph Thai BInh. DT: 02273 .743.199 

Hoäc truy cp vào cng thông tin din tir Sc Tu pháp tinh Thai BInh ti 
dja chi: http://sotuphap.thaibinh.gov.vn  — Chuyên miic dâu giá 

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

Hoc dja chi: http://taisancong.vn  

Ho,c dja chi: http ://trungtamdaugiathaibinh.com.vn  

KInh mài các tc ch&c cá nhán có nhu ccu dé'n tham gia dá'u giá. 

No'i nhân: 

-Cng thông tin Diên tir quc gia v du giá tài san; 

- Trang thông tin Din tC S Tu pháp; 

- Trang thông tin diên tr 1TDVDG tài san tinh Thai Bmnh 

- PhOng PC 03; 

- Các dcn vj có lien quan; 

Lirui: 

Büi Quang Anh 

    

- Khi nç5p dun ngu'&itham gia dáu giá phái nç3p kern theo 0] ban CNND 
(The can czthc) + So hc5  khâu photo ('Giáy Chthig nhn DK kinh doanh néu co) 

- Ngtrài tham gia dAu giá vàophông dáu giá phái mang theo ch&ng minh 
thu' nhán dan hoc the can cwó'c, giáy nóp tiên dt tru'ác, 

- Nguài di theo z.y quyn vào phOng dá'u giá phái mang theo gid'y üy 
quyên và ch&ng rninh tint nhán dan hoc the can cw&c. 

- Clii ngu'&i tham gia dá'u giá du-çic rnua ha so' tham gia dáu giá, trzthng 
hQp mua theo iy  quyên phái Co giáy iy quyên kern theo. 
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