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CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH 

TOÀN THẮNG 

 

Số: 154/2022/TB-ĐGTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------o0o------- 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 2022 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số: 15/2017/QH14 ngày 21/06/2017 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành. 

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 34/2022/HĐĐG/ĐHMTHCM-TT ngày 

08/08/2022 và Phụ lục 01 ngày 22/9/2022 giữa Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí 

Minh với Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng. 

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng, địa chỉ: 52 đường Trần Bình 

Trọng, P. 5, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. 

Người có tài sản: Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Số 51 Quốc 

Hương, phường Thảo Điền , TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 

1. Tài sản đấu giá: 

Quyền khai thác căn tin, phòng làm việc Cơ sở 1, khu dịch vụ Cơ sở 2 tại khuôn viên Trường 

Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh. 

Đặc điểm tài sản: 

- Cơ sở 1 thuộc một phần thửa đất số 25, tờ bản đồ số 34. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số BB 971627 theo Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 4065/QĐ-UBND 

ngày 17/9/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

- Cơ sở 2 thuộc một phần thửa đất theo Quyết định số: 271/QĐ-UB ngày 15/01/2003 của 

UBND Thành phố Hồ Chí Minh Về việc thu hồi và giao đất cho Trường Cao đẳng Văn hóa 

thành phố Hồ Chí Minh (nay là Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh) để đầu tư xây dựng 

Khu thể thao sinh viên tại phường Phước Long A, quận 9. 

- Vị trí mặt bằng: Mặt bằng tọa lạc trong khuôn viên Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí 

Minh. 

 + Cơ sở 1: Số 51, đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh. 

+ Cơ sở 2:  Số 288, đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí 

Minh. 

- Diện tích mặt bằng cho thuê: 

+ Cơ sở 1:  

Căn tin: Diện tích 82 m2. 

Phòng làm việc: Diện tích 90 m2. 

+ Cơ sở 2: 

Khu dịch vụ 1 (hiện trạng là phòng tập Yoga): Diện tích 70 m2 

Khu dịch vụ 2 (hiện trạng là phòng Internet): Diện tích 72 m2 

Khu dịch vụ 3 (hiện trạng là phòng giặt ủi): Diện tích 36 m2 

Khu dịch vụ 4 (hiện trạng là phòng siêu thị): Diện tích 36 m2 

Khu dịch vụ 5 (hiện trạng là phòng photocopy) : Diện tích 36 m2 
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- Mục đích sử dụng: Sử dụng làm căn tin, phòng làm việc, khu dịch vụ ký túc xá: Yoga, 

internet, giặt ủi, siêu thị, photocopy. 

Nguồn gốc tài sản đấu giá:  

- Tài sản trên được bán đấu giá theo Quyết định số: 306/QĐ-ĐHMTHCM ngày 19/7/2022 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh Về việc phê duyệt phương 

án bán đấu giá quyền khai thác căn tin, bãi giữ xe, phòng làm việc, khu dịch vụ tại khuôn viên 

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Hiện nay, tài sản được đưa ra đấu giá theo Thông báo số: 92/TB-ĐHVHHCM ngày 

05/08/2022 của Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh về việc “Thông báo kết quả 

lựa chọn tổ chức đấu giá và đề nghị đấu giá tài sản”. 

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá của tài sản đấu giá:  

 

STT Hạng mục 
Diện tích 

(m2) 

Đơn giá thuê 

(đồng/tháng) 

Giá khởi điểm 

(đồng/năm) 

Tiền đặt trước 

(đồng) 

Bước giá 

(đồng)/năm 

I Cơ sở 1: 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. 

1 Căn tin 82 18.195.280 218.343.360 43.668.672 3.000.000 

2 Phòng làm việc 90 19.141.920 229.703.040 45.940.608 3.000.000 

II Cơ sở 2: 288 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. 
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Khu dịch vụ 1 

(hiện trạng là 

phòng tập Yoga) 

70 5.701.780 68.421.360 13.684.272 3.000.000 

4 

Khu dịch vụ 2 

(hiện trạng là 

phòng Internet) 

72 5.864.688 70.376.256 14.075.251 3.000.000 

5 

Khu dịch vụ 3 

(hiện trạng là 

phòng giặt ủi) 

36 2.932.344 35.188.128 7.037.625 3.000.000 

6 

Khu dịch vụ 4 

(hiện trạng là 

phòng siêu thị) 
36 2.932.344 35.188.128 7.037.625 3.000.000 

7 

Khu dịch vụ 5 

(hiện trạng là 

phòng photocopy) 
36 2.932.344 35.188.128 7.037.625 3.000.000 

TỔNG GIÁ KHỞI ĐIỂM 692.408.400   

           

           Lưu ý: Có thể đấu giá riêng lẻ từng mặt bằng. 

 

- Thời gian thuê: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê. 
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- Phương thức nộp tiền thuê: Người trúng đấu giá trả tiền thuê mặt bằng hằng tháng, thời gian 

thanh toán từ ngày 5 đến ngày 10 của mỗi tháng thuê. Người trúng đấu giá phải thực hiện đặt 

cọc 02 tháng  tiền thuê mặt bằng theo giá trúng đấu giá. 

- Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế  giá trị gia tăng. 

- Toàn bộ số tiền đặt trước để tham gia đấu giá tài sản được nộp vào tài khoản hoặc chuyển 

khoản vào tài khoản sau: 

 + Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng. 

 + Số tài khoản: 0531002544939. 

 + Tại: Ngân hàng Vietcombank – CN Đông Sài Gòn. 

Tiền đặt trước được xem là hợp lệ khi tài khoản công ty báo có trước ngày tổ chức đấu giá. 

Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng sẽ không chịu trách nhiệm về việc người tham gia 

đấu giá chuyển sai khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá. Trường hợp này người tham gia đấu 

giá phải tự mình liên hệ, xử lý và yêu cầu chủ tài khoản nhận tiền đặt trước do chuyển sai hoàn 

trả lại. 

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 

- Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 10 Thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 05 năm 2017, 

Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản: 

Đối với tài sản có giá khởi điểm từ 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) đến 

500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng) thì tiền bán hồ sơ là 200.000 đồng/hồ sơ (Hai trăm 

ngàn đồng trên hồ sơ). 

Đối với tài sản có giá khởi điểm từ 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) đến 

100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) thì tiền bán hồ sơ là 150.000 đồng/hồ sơ (Một trăm 

năm mươi ngàn đồng trên hồ sơ). 

Đối với tài sản có giá khởi điểm từ 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) đến 50.000.000 

đồng (Năm mươi triệu đồng) thì tiền bán hồ sơ là 100.000 đồng/hồ sơ (Một trăm ngàn đồng 

trên hồ sơ). 

Tiền mua hồ sơ được nộp bằng tiền mặt tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng, địa 

chỉ: Số 52 đường Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. 

4. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: 

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá thông 

qua việc nộp hồ sơ tham gia hợp lệ, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho tổ 

chức đấu giá tài sản theo đúng quy định, ngoại trừ những trường hợp quy định tại Khoản 4 

Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016 và phải đáp ứng 

những điều kiện sau: 

- Đối với mặt bằng căn tin: 

+ Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải có khả năng tài chính, phương án đầu tư, 

tổ chức hoạt động cụ thể, rõ ràng, đầy đủ về các vấn đề như: nhân sự, cách thức tổ chức, trang 

thiết bị, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, giá 

cả,... Phải có kinh nghiệm trước đó về kinh doanh căn tin hoặc trong lĩnh vực kinh doanh dịch 

vụ ăn uống; 

+ Phải có giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ ăn uống, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm; 

+ Đối tượng phục vụ: Cán bộ, công nhân viên chức, sinh viên trường Đại học Văn hóa 

thành phố Hồ Chí Minh; 
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+ Giờ hoạt động của căn tin theo quy định của nhà Trường; 

+ Có thể sửa chữa, cải tạo lại phần cho thuê phù hợp với công năng làm căn tin. Kinh phí 

sửa chữa do đơn vị thuê tự chi trả. 

- Đối với mặt bằng khu dịch vụ ký túc xá: 

+ Cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá phải có kinh nghiệm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, 

phương án phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường,... trong các lĩnh vực siêu thị, phòng tập 

yoga, giặt ủi, internet, photocopy; 

+ Sản phẩm, dịch vụ khu dịch vụ ký túc xá phải đảm bảo chất lượng và giá cả phù hợp cho 

sinh viên, cán bộ, công nhân viên chức nhà Trường; 

+ Thời gian hoạt động của khu dịch vụ ký túc xá theo quy định của nhà Trường. 

- Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định  của pháp luật (nếu có). 

* Người trúng đấu giá phải thực hiện và chấp thuận các nội dung sau khi thực hiện ký hợp 

đồng thuê mặt bằng : 

- Người trúng đấu giá phải thực hiện và chấp thuận các nội dung sau khi thực hiện hợp đồng 

thuê, tiền đặt cọc là 02 tháng tiền thuê mặt bằng theo giá trúng đấu giá. 

- Tiền thuê mặt bằng được thanh toán hằng tháng vào 05 đến ngày 10 của mỗi tháng thuê. 

- Mức giá suất ăn, nước uống phải phù hợp với thị trường. 

- Mức giá khu dịch vụ ký túc xá phải phù hợp với thị trường. 

- Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật (nếu có). 

5. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá liên hệ 

Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng để tiến hành nộp phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước 

và hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ. 

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm: 

+ Phiếu trả giá do Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng phát hành; 

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (bản chính); 

+ Đơn đăng ký xem tài sản đấu giá theo mẫu (bản chính, nếu có); 

+ Giấy nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá (bản photo); 

+ Chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu đối với cá nhân (bản sao y hoặc photo có bản chính để 

đối chiếu); 

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao y) và Chứng minh thư nhân dân (bản sao y 

hoặc photo có bản chính để đối chiếu) của người đại diện đối với tổ chức;   

+ Giấy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản: Trường hợp ủy quyền giữa cá nhân với cá nhân thì 

Giẩy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản phải được công chứng theo đúng quy định của pháp 

luật. Trường hợp tổ chức ủy quyền cho cá nhân tham gia đấu giá tài sản thì phải có giấy tờ hợp 

lệ chứng minh người đó được tổ chức ủy quyền. Kèm theo đó là giấy tờ chứng thực cá nhân 

của người được ủy quyền (bản sao y hoặc bản photo có bản chính để đối chiếu); 

+ Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có); 

+ Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật. 

6. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: 

- Thời hạn niêm yết: Từ ngày 26/9/2022 đến hết ngày đấu giá xong tài sản đấu giá. 

- Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 

26/9/2022 đến 17h00 phút ngày 07/10/2022. 

- Thời hạn nộp phiếu trả giá: Đến 17h00 phút ngày 10/10/2022. 
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- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 26/9/2022 đến 17h00 phút ngày 10/10/2022. 

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 06/10/2022 đến 17h00 phút ngày 10/10/2022.(Trừ 

các ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ). 

- Địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp 

danh Toàn Thắng, địa chỉ: số 52 đường Trần Bình Trọng, P. 5, quận Bình Thạnh, TP. HCM. 

- Địa điểm xem tài sản: Cơ sở 1: Số 51, đường Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP.Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh; Cơ sở 2: Số 288, đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, 

TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh. 

7. Thời gian, địa điểm, hình thức đấu giá và phương thức đấu giá: 

- Thời gian dự kiến: Ngày 11/10/2022. 

- Địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng, địa chỉ: số 52 

đường Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. 

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. 

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên. 

8. Thời hạn, phương thức thanh toán tiền bán đấu giá tài sản trong trường hợp trúng 

đấu giá: 

- Tiền bán đấu giá tài sản được bên trúng đấu giá thanh toán cho Trường Đại học Văn hóa 

Thành phố Hồ Chí Minh theo phương thức trả tiền thuê mặt bằng hằng tháng vào ngày 05 đến 

ngày 10 của mỗi tháng thuê và căn cứ theo Hợp đồng cho thuê mặt bằng giữa Trường Đại học 

Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh và người trúng đấu giá. 

- Phương thức thanh toán: chuyển khoản vào tài khoản của Trường Đại học Văn hóa Thành 

phố Hồ Chí Minh: 

- Chủ tài khoản: Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Số tài khoản: 0261003455499. 

- Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Thủ Thiêm. 

Thông tin liên hệ: 

Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng 

Địa chỉ: số 52 đường Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 028.62946889 

Nơi nhận: 

- Trường ĐH Văn hóa TP. HCM; 

- Niêm yết tại trụ sở công ty; 

- Niêm yết tại nơi tổ chức cuộc đấu giá; 

- KH đăng ký tham gia đấu giá; 

- Lưu: VT, hồ sơ. 
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