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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ 

 
Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam thông báo mời tham gia đấu giá tài 

sản với các nội dung như sau. 

1. Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá tài sản 

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La. Địa chỉ: Tòa 

nhà 9 tầng, Khu Quảng trường Tây Bắc, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh 

Sơn La. 

- Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản (Tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp): 

Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam. Địa chỉ: Số 470 Trần Đăng Ninh, tổ 3 

phường Quyết Tâm, TP Sơn La, tỉnh Sơn La. 

2. Thông tin chung về tài sản đấu giá 

2.1. Tài sản đấu giá: 03 xe ô tô thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

2.2. Giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, số lượng, chất lượng tài sản 

TT Tên tài sản 

Số 

lượng 

(chiếc) 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản xuất 

Giá khởi điểm 

(đồng) 

Tiền đặt 

trước 

(đồng) 

Tiền mua 

hồ sơ 

(đồng/hs) 

1 

Xe ô tô Camry-2.4G 

BKS 26B - 6599 

Số máy: 2AZ-3131436. 

Số khung: ACV30-8010197 

01 Toyota 2004 206.000.000 40.000.000 200.000 

2 

Xe ô tô Camry2.4G 

ACV30L-JEMNKU  

BKS 26B - 4889 

Số máy: 2AZ-3113953 

Số khung: ACV30-8010017 

01 Toyota 2004 204.000.000 40.000.000 200.000 

3 

Xe ô tô Camry2.4G 

BKS 26B - 0848 

Số máy: 2AZ-3131443 

Số khung: ACV30-8010194 

01 Toyota 2004 196.000.000 39.000.000 200.000 

 
Tổng cộng 03   606.000.000   

Lưu ý:  

- Bán từng lô tài sản (chiếc). 

- Tài sản được bán theo đúng hiện trạng. Khách hàng có trách nhiệm xem xét về hiện 

trạng, tình trạng, hồ sơ pháp lý, chất lượng của tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá.  

- Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí (nếu có). Mọi chi phí liên quan đến việc 

đi xem tài sản, bàn giao, tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển, bảo quản, sử dụng… (nếu có) 

do người trúng đấu giá chịu. 

- Tiền đặt trước không tính tiền lãi; mọi chi phí liên quan đến nộp và nhận lại tiền đặt 

trước do người tham gia đấu giá chi trả. 
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2.3. Nguồn gốc tài sản: Là tài sản thanh lý Nhà nước. 

3. Đăng ký tham gia đấu giá tài sản 

3.1. Đối tượng tham gia đấu giá 

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá đáp ứng đủ điều kiện theo quy định 

pháp luật và quy chế đấu giá tài sản do công ty ban hành, nộp hồ sơ tham gia đấu giá 

hợp lệ và tiền đặt trước theo đúng thời gian và địa điểm quy định. 

3.2. Điều kiện tham gia đấu giá 

- Người tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau: 

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá; 

+ Có photo 02 bộ Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân; đối với tổ chức nộp 

02 bản photo giấy đăng ký kinh doanh (mang bản chính đi để đối chiếu); 

+ Phải chấp nhận giá khởi điểm; 

+ Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Công 

ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam phát hành; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ 

theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản; 

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định. 

- Người tham gia đấu giá có thể uỷ quyền cho người khác (Không cùng đấu giá 1 tài 

sản) tham gia đấu giá bằng văn bản uỷ quyền hợp pháp. 

3.3. Những đối tượng không được tham gia đấu giá tài sản: Là những đối tượng 

được quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016. 

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, thời gian, 

địa điểm xem tài sản, nộp phiếu trả giá, tiền đặt trước (Trong giờ hành chính)  

4.1. Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 22/9/2022 đến 16h00 ngày 

01/10/2022 tại Công ty Đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam. 

4.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 23/9 đến ngày 26/9/2022, Người tham 

gia đấu giá liên hệ Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc – Việt Nam để được xem tài sản 

(Trong giờ hành chính). 

4.3. Thời gian nộp phiếu trả giá: Từ ngày 29/9 đến ngày 17h00’ ngày 03/10/2022, 

Sau khi nộp khoản tiền đặt trước theo quy định và xuất trình giấy nộp tiền, người tham 

gia đấu giá bỏ Phiếu trả giá vào hòm phiếu tại Công ty Đấu giá hợp danh Tây Bắc - 

Việt Nam. 

4.4. Hình thức và thời gian nộp tiền đặt trước 

Từ ngày 29/9/2022 đến ngày 03/10/2022. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước 

theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho: Công ty đấu giá hợp danh Tây 

Bắc - Việt Nam – Số tài khoản 4111 0000 367870 tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển 

Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Sơn La. 

* Lưu ý: Người tham gia đấu giá có quyền tự nguyện nộp tiền đặt trước sớm hơn thời 

gian quy định, báo có ngân hàng tính đến ngày 03/10/2022. 

5. Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào hồi 8h30’ ngày 04/10/2022 (thứ ba) tại Hội 

trường Nhà văn hóa tổ 3 phường Quyết Tâm. Địa chỉ: Tổ 3, Phường Quyết Tâm, 

thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. 
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6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá 

6.1. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp đối với từng tài sản đưa ra đấu giá. 

6.2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên. 

Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tại Công ty đấu 

giá hợp danh Tây Bắc – Việt Nam. Địa chỉ: 470, đường Trần Đăng Ninh, phường 

Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. 

Mọi chi tiết, xin liên hệ:  

(1) Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam (Địa chỉ: Số 470, đường Trần Đăng 

Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La).  

Điện thoại: (0212)3 855 855 – 0824 413 789. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh Sơn La; 

- Người đăng ký tham gia đấu giá; 

- Báo tỉnh Sơn La; 

- Đài PT&TH tỉnh Sơn La; 

- Cổng thông tin đấu giá quốc gia; 

- Lưu: Hồ sơ ĐG./. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Anh Quang 

 
 


