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Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo tổ chức đấu giá lô tài 

sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước như sau:     

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá. 

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc 

Kạn. Địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

b) Đơn vị có tài sản đấu giá: Hạt Kiểm lâm Chợ Đồn thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh 

Bắc Kạn. Địa chỉ: Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. 

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, địa điểm của tài sản đấu giá. 

- Lô 1 gồm: 194 khúc, hộp gỗ xẻ từ nhóm III đến nhóm VIII, khối lượng 

13,736m
3
; 01 Dao phát bằng kim loại đã qua sử dụng. Tỷ lệ chất lượng còn lại từ 50% 

đến 90%. Hiện đang lưu trữ tại Trạm kiểm lâm Bình Trung, Trạm Kiểm lâm Rã Bản 

và Hạt Kiểm lâm Chợ Đồn. 

- Lô 2 gồm: 08 hộp gỗ xẻ nhóm V, khối lượng 1,910m
3
, tỷ

 
lệ chất lượng còn lại là 

100%. Hiện đang lưu trữ tại Ban quản lý khu bảo tồn Loài và Sinh cảnh Nam Xuân Lạc. 

3. Thời gian xem tài sản đấu giá. 

Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm Dịch vụ 

đấu giá tài sản Bắc Kạn để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày 05/10/2021 

và 06/10/2021. 

4. Giá khởi điểm; tiền mua hồ sơ; tiền đặt trước; thời gian, địa điểm bán hồ 

sơ, đăng ký tham gia đấu giá, thu tiền đặt trước. 

- Giá khởi điểm: Là mức giá tối thiểu, chưa bao gồm các loại phí, lệ phí theo quy định. 

+ Lô 1: 13.585.660,đồng (Mười ba triệu, năm trăm tám mươi năm nghìn sáu trăm 
sáu mươi sáu đồng). 

+ Lô 2: 2.674.000,đồng (Hai triệu, sáu trăm bảy mươi bốn nghìn đồng) 

- Tiền bán hồ sơ tham giá đấu giá: 50.000 đồng/ 01 hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng). 

- Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức đấu giá tài sản bán hồ 

sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính, 

liên tục kể từ ngày 04/10/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 06/10/2021. 

- Tiền đặt trước: Bằng 15% giá khởi điểm. 

+ Lô 1: 2.000.000,đồng (Hai triệu đồng) 

+ Lô 2: 400.000,đồng (Bốn trăm nghìn đồng). 
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- Nộp tiền đặt trước tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn trong 03 ngày: 

05/10/2021; 06/10/2021 đến 16 giờ 00 phút
 
ngày 07/10/2021. Khách hàng nộp tiền mặt 

hoặc bằng hình thức chuyển khoản như sau: 

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. 

+ Số tài khoản: 128000030856 mở tại VietinBank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn. 

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 

- Thời gian: Hồi 09 giờ 00 phút ngày 08/10/2021. 

- Địa điểm đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. 

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá.  

- Hình thức, thủ tục đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Đấu giá từng 

lô theo thủ tục rút gọn. 

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên 

- Khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá: 03 phút. 

- Bước giá tối thiểu: 500.000,đ / lần trả giá  (Năm trăm nghìn đồng). 

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá. 

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá. 

Tất cả các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực tài chính, có đủ 

năng lực hành vi dân sự, không vi phạm pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá.  

Trừ những trường hợp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 

Luật Đấu giá tài sản năm 2016. 

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.    

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu 

giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định.  

Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:  

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DVĐGTS cung cấp; 

- Giấy Chứng minh  nhân dân (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để 
đối chiếu); 

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá); 

- Giấy nộp tiền đặt trước (Bản gốc). 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 

tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875.790./.  

 
Nơi nhận:   
-Đăng tin: Cổng thông tin điện tử Sở Tư 

pháp;  

-Niêm yết tại: Hạt Kiểm lâm Chợ Đồn; 

Các Trạm Kiểm lâm: Bình Trung, Rã Bản; 

Khu Bảo tồn LVSVC Nam Xuân Lạc; 

Trung tâm DVĐGTS; 

- Lưu: VT, HSĐG. 

 GIÁM ĐÔC 

 

 

 

 

 

Ngô Lan Phương 
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