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CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH 

 MINH THẮNG 

 

Số: 211/CV-MT 

V/v đề nghị đăng tải thông tin đấu 

giá trên Cục quản lý Công sản 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạ      c 
   

Cần Thơ, ngày 12 tháng 09 năm 2022 

 

Kính gửi: Thời báo Tài chính Việt Nam 

 

Căn cứ thông báo đấu giá số 208/TB-ĐG.MT, 210/TB-ĐG.MT ngày 12/09/2022 của 

Công ty đấu giá hợp danh Minh Thắng; 

Công ty đấu giá hợp danh Minh Thắng, chúng tôi cần đăng một số thông tin về tài sản 

đấu giá như sau: 

NỘI DUNG ĐĂNG THÔNG TIN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ 

 

Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Thắng. Địa chỉ: Số 151/61A Trần Hoàng Na, phường 

Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ; thông báo đấu giá tài sản: 

1. Người có tài sản đấu giá: Trường THCS Tân An Thạnh. Địa chỉ: Tổ 2 ấp An Thới, 

xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. 

2. Thông tin tài sả  đấu giá: Đấu giá cho thuê mặt bằng, cụ thể: 

a. Mặt bằ g că  ti : 

- Diện tích: 70m
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- Thời gian cho thuê: 5 năm học (45 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng và bàn giao mặt 

bằng cho thuê). Tháng 6, tháng 7 và tháng 8 căn tin không được hoạt động vì đây là thời gian 

nghỉ hè. 

b. Mặt bằng giữ xe: 

- Diện tích: 60m
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- Thời gian cho thuê: 5 năm học (45 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng và bàn giao mặt 

bằng cho thuê). Tháng 6, tháng 7 và tháng 8 nhà xe không được hoạt động vì đây là thời gian 

nghỉ hè. 

3. Giá khởi điểm: 

- Mặt bằ g că  ti : 180.000.000 đồ g/5  ăm (Bằng chữ: Một trăm tám mươi triệu 

đồng trên năm năm học). 

- Mặt bằng giữ xe: 112.500.000 đồ g/5  ăm (Bằng chữ: Một trăm mười hai triệu, năm 

trăm ngàn đồng trên năm năm học). 

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm chi phí sử dụng điện, nước và các chi phí dịch vụ kỹ 

thuật hạ tầng,… phục vụ cho hoạt động kinh doanh. 
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4. Tiền mua hồ sơ t am gia đấu giá: Theo quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BTC 

ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản, 

cụ thể: 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ, số tiền này sẽ không trả lại cho người tham gia đấu giá (trừ 

trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức). 

5. Thời gian xem tài sả  đấu giá: Từ ngày niêm yết đến hết ngày 28/09/2022 (Giờ hành 

chính), tại nơi có tài sản đấu giá, nơi trưng bày tài sản; 

6. Thời gian bán hồ sơ, đă g ký t am gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến hết 17 giờ 

ngày 30/09/2022 (Giờ hành chính), cụ thể: 

- Tại Công ty đấu giá hợp danh Minh Thắng. Địa chỉ: Số 151/61A Trần Hoàng Na, P. Hưng 

Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 

- Tại Công ty đấu giá hợp danh Minh Thắng – Chi nhánh Vĩnh Long. Địa chỉ: khóm 3, 

phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

7. Tiề  đặt trước và thời gian nộp tiề  đặt trước:  

a. Tiề  đặt trước t am gia đấu giá: 

- Mặt bằ g că  ti : 18.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám triệu đồng). 

- Mặt bằng giữ xe: 11.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một triệu đồng). 

b. Thời gian nộp tiề  đặt trước: Nộp từ ngày 28/09/2022 đến ngày 30/09/2022 (Giờ 

hành chính). 

 Tiền đặt trước tham gia đấu giá khách hàng nộp vào tài khoản số 106000503372 của 

Công ty đấu giá hợp danh Minh Thắng mở tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – CN 

Tây Đô. 

8. Thời gia , địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ ngày 28/09/2022 đến ngày 30/09/2022 

(Giờ hành chính). Tại Công ty đấu giá hợp danh Minh Thắng – Chi nhánh Vĩnh Long. Địa 

chỉ: khóm 3, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

9. Bước giá là: 1.000.000 đồng/bước giá (Bằng chữ: Một triệu đồng trên một bước 

giá). 

10. Thời gia , địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu lúc 10 giờ 00 ngày 03/10/2022 

tại Trường THCS Tân An Thạnh. Địa chỉ: Tổ 2 ấp An Thới, xã Tân An Thạnh, huyện Bình 

Tân, tỉnh Vĩnh Long. 

11. Hình thức,   ươ g t ức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo 

phương thức trả giá lên. 

12. Điều kiện và cách thức t am gia đấu giá: 

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham, gia đấu giá (sau đây gọi chung là người tham gia đấu 

giá) thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá 

theo đúng quy định. Người tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 38 

của Luật Đấu giá năm 2016 và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình 

tham gia đấu giá. 
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Khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá đề nghị liên hệ trước qua số điện thoại 

0292 3759999 để được hướng dẫn cụ thể tham khảo chi tiết hồ sơ tài sản đấu giá, thông báo 

đấu giá và quy chế cuộc đấu giá.  

Lưu ý: Thông báo này thay cho Thư mời tham dự đấu giá (Nếu có khách hàng đăng 

ký tham gia đấu giá). 

Nơi nhận:                                                                                               

- Thời báo Tài chính Việt Nam; 

- Lưu: VT.    

 
 


