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CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH 

QUỐC GIA 

---------- 

Số: 90-2/TB-NAP.HN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------- 

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2021 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Đính chính) 

I. Thông tin tài sản: 

1. Bên có tài sản đấu giá: Trung tâm kỹ thuật Truyền dẫn Phát sóng - Đài Truyền hình Việt 

Nam, địa chỉ: 43 Nguyễn Chí Thanh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. 

2. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia (địa chỉ: Số 71 ngõ 125 

đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội – SĐT: 0243.2121723). 

1. Tài sản bán đấu giá: Cho thuê tài sản tại các trạm để ghép kênh phát sóng trên mạng 

MFN. Thời gian cho thuê: 12 tháng. Danh mục chi tiết các tài sản sử dụng cho mục đích 

cho thuê theo Quyết định số 759/QĐ-THVN ngày 09/9/2021 của Đài Truyền hình Việt 

Nam về việc phê duyệt đề án "Sử dụng tài sản công tại các trạm phát sóng MFN của Trung 

tâm Kỹ thuật TDPS, Đài THVN vào mục đích cho thuê". 

3. Giá khởi điểm: Chi tiết theo danh mục đính kèm. 

Giá khởi điểm chưa bao gồm : 

 - Thiết bị, kênh truyền dẫn để truyền tín hiệu kênh chương trình địa phương đến để  ghép 

 nối vào hệ thống máy phát của Đài THVN. 

 - Thiết bị chuyển đổi tín hiệu cho kênh truyền hình địa phương để ghép nối vào hệ  thống 

 phát sóng của Đài THVN. 

 - Dịch vụ xử lý, hỗ trợ kỹ thuật tại điểm thu theo yêu cầu của khán giả hoặc của quý 

 Đài. 

 - Các dịch vụ kỹ thuật: ghi lưu chương trình phát sóng để đối chiếu (Logging); lập  lịch 

 phát sóng (EPG); giám sát tự động tín hiệu thu ngoài không gian (Proble); Tổng  đài 

 chăm sóc khách hàng. 

 - Các dịch vụ giá trị gia tăng khác. 

 - Các loại thuế, phí theo quy định. 

4. Nơi có tài sản: Chi tiết theo danh mục đính kèm. 

5. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến, theo phương 

thức trả giá lên. 

II. Kế hoạch đấu giá: 

1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: 

- Thời hạn mua, nộp hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 22/10/2021 (trong giờ hành 

chính, trừ thứ bảy, chủ nhật và nghỉ, lễ theo quy định). 

- Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Là các Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, 

thành phố trực tiếp sử dụng dịch vụ hoặc các đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động trong 

lĩnh vực truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất; không thuộc các đối tượng quy định 

tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản; chỉ được sử dụng tài sản đấu giá để cung cấp dịch vụ 

truyền dẫn, phát sóng số mặt đất quảng bá. Tất cả trường hợp doanh nghiệp thuộc cùng 

một công ty, tập đoàn, liên doanh thì chỉ một doanh nghiệp được tham gia đấu giá. 

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 hồ sơ/01 địa phương theo danh mục. 

- Cách thức mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: 
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+) Mua, nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia; đồng thời truy 

cập vào Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (có địa chỉ tên miền là 

http://daugiaso5.vn hoặc http://daugiaviet.vn) và làm theo hướng dẫn để đăng ký tham gia 

đấu giá; Hoặc: 

+) Truy cập vào Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (có địa chỉ tên miền là 

http://daugiaso5.vn hoặc http://daugiaviet.vn) và làm theo hướng dẫn để đăng ký tham gia 

đấu giá; đồng thời tải phiếu đăng ký từ website, kê khai thông tin và gửi toàn bộ hồ sơ qua 

đường bưu chính về địa chỉ trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia. 

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác, người đăng ký tham gia đấu giá liên hệ trực tiếp người 

tiếp nhận hồ sơ theo số điện thoại: 0243.2121.723 hoặc 0904.707.366 (để được hướng dẫn 

cụ thể). 

2. Thời gian, địa điểm tổ chức xem tài sản: Từ ngày thông báo đến hết ngày 22/10/2021 tại 

nơi có tài sản (trong giờ hành chính, không tính ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ, 

lễ theo quy định). 

3. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 

- Số tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm. 

- Thời hạn nộp tiền hồ sơ và tiền đặt trước: Từ ngày 21/10/2021 đến 17 giờ ngày 25/10/2021. 

- Tài khoản nhận tiền: 

• Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia. 

• Tài khoản số: 42710006399399 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam – Chi nhánh Quang Minh. 

- Nội dung chuyển tiền: "[Tên tổ chức/doanh nghiệp tham gia] nộp tiền đặt trước đấu giá 

theo TB số 90-2021". 

- Người tham gia đấu giá chịu mọi chi phí cho việc chuyển tiền. 

- Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia chấp thuận việc người tham gia đấu giá nộp khoản 

tiền đặt trước trước thời hạn nêu trên. Việc người tham gia đấu giá nộp trước thời hạn được 

xem là tự nguyện và không được tính lãi trong khoảng thời gian trước thời hạn. 

- Lưu ý: Tiền đặt trước của khách hàng phải báo “Có” trong tài khoản Công ty Đấu giá Hợp 

danh Quốc gia trước 17 giờ 00 phút ngày 25/10/2021. Khách hàng có khoàn tiền đặt trước 

báo “Có” trong tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia sau 17 giờ 00 phút ngày 

25/10/2021 là không hợp lệ và không đủ điều kiện tham gia cuộc đấu giá. 

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

- Thời gian bắt đầu mở cuộc đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 26/10/2021 và 27/10/2021 

(Chi tiết theo danh mục đính kèm). 

- Thời gian kết thúc cuộc đấu giá: Đến khi xác định được người trúng đấu giá. 

- Địa điểm: Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến có tên miền là: https://daugiaviet.vn/ 

hoặc https://daugiaso5.vn/ 

Trân trọng! 

 

Nơi nhận: 

- Trung tâm TDPS – Đài THVN; 

- Niêm yết: Nơi có tài sản, TS công ty đấu giá; 

- Website đấu giá trực tuyến; 

- Trang TTĐT ĐGTS; 

- Lưu: VT, HSĐG. 

 

https://daugiaviet.vn/
https://daugiaso5.vn/
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DANH MỤC CHI TIẾT TÀI SẢN ĐẤU GIÁ 

(Kèm theo Thông báo đấu giá tài sản số 90-2/TB-NAP.HN ngày 06/10/2021) 

 

STT Địa điểm 

Giá khởi điểm (đồng/12 tháng) Tiền đặt trước (đồng) 
Bước giá 

(đồng) 
Thời gian mở cuộc đấu giá 

Cho thuê ghép 

kênh SD  

Cho thuê ghép 

kênh HD  

Cho thuê 

ghép kênh SD  

Cho thuê 

ghép kênh HD  

1 Huế 182.000.000 300.000.000 36.400.000 60.000.000 5.000.000 8h00 (SD) và 8h10 (HD) ngày 26/07/2021   

2 Đà Nẵng 203.000.000 342.000.000 40.600.000 68.400.000 5.000.000 8h20 (SD) và 8h30 (HD) ngày 26/07/2021   

3 Tam Đảo 200.000.000 335.000.000 40.000.000 67.000.000 5.000.000 8h40 (SD) và 8h50 (HD) ngày 26/07/2021   

4 Hà Giang 141.000.000 217.000.000 28.200.000 43.400.000 5.000.000 9h00 (SD) và 9h10 (HD) ngày 26/07/2021   

5 Lào Cai 212.000.000 359.000.000 42.400.000 71.800.000 5.000.000 9h20 (SD) và 9h30 (HD) ngày 26/07/2021   

6 Cao Bằng 156.000.000 248.000.000 31.200.000 49.600.000 5.000.000 9h40 (SD) và 9h50 (HD) ngày 26/07/2021   

7 Điện Biên 168.000.000 271.000.000 33.600.000 54.200.000 5.000.000 10h00 (SD) và 10h10 (HD) ngày 26/07/2021   

8 Lai Châu 147.000.000 230.000.000 29.400.000 46.000.000 5.000.000 10h20 (SD) và 10h30 (HD) ngày 26/07/2021   

9 Tuyên Quang 169.000.000 272.000.000 33.800.000 54.400.000 5.000.000 10h40 (SD) và 10h50 (HD) ngày 26/07/2021   

10 Yên Bái 161.000.000 257.000.000 32.200.000 51.400.000 5.000.000 11h00 (SD) và 11h10 (HD) ngày 26/07/2021   

11 Sơn La 202.000.000 340.000.000 40.400.000 68.000.000 5.000.000 14h00 (SD) và 14h10 (HD) ngày 26/07/2021   

12 Bắc Cạn 173.000.000 281.000.000 34.600.000 56.200.000 5.000.000 14h20 (SD) và 14h30 (HD) ngày 26/07/2021   

13 Lạng Sơn 160.000.000 256.000.000 32.000.000 51.200.000 5.000.000 14h40 (SD) và 14h50 (HD) ngày 26/07/2021   

14 Hòa Bình 167.000.000 270.000.000 33.400.000 54.000.000 5.000.000 15h00 (SD) và 15h10 (HD) ngày 26/07/2021   

15 Thanh Hóa 174.000.000 284.000.000 34.800.000 56.800.000 5.000.000 15h20 (SD) và 15h30 (HD) ngày 26/07/2021   

16 Hà Tĩnh 169.000.000 274.000.000 33.800.000 54.800.000 5.000.000 15h40 (SD) và 15h50 (HD) ngày 26/07/2021   

17 Quảng Bình 186.000.000 308.000.000 37.200.000 61.600.000 5.000.000 16h00 (SD) và 16h10 (HD) ngày 26/07/2021   

18 Quảng Trị 162.000.000 259.000.000 32.400.000 51.800.000 5.000.000 16h20 (SD) và 16h30 (HD) ngày 26/07/2021   

19 Quảng Nam 153.000.000 240.000.000 30.600.000 48.000.000 5.000.000 8h00 (SD) và 8h10 (HD) ngày 27/07/2021   

20 Kon Tum 188.000.000 311.000.000 37.600.000 62.200.000 5.000.000 8h20 (SD) và 8h30 (HD) ngày 27/07/2021   

21 Quảng Ngãi 181.000.000 296.000.000 36.200.000 59.200.000 5.000.000 8h40 (SD) và 8h50 (HD) ngày 27/07/2021   

22 Bình Định 188.000.000 311.000.000 37.600.000 62.200.000 5.000.000 9h00 (SD) và 9h10 (HD) ngày 27/07/2021   

23 Gia Lai 185.000.000 305.000.000 37.000.000 61.000.000 5.000.000 9h20 (SD) và 9h30 (HD) ngày 27/07/2021   
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24 Khánh Hòa 153.000.000 242.000.000 30.600.000 48.400.000 5.000.000 9h40 (SD) và 9h50 (HD) ngày 27/07/2021   

25 Ninh Thuận 162.000.000 260.000.000 32.400.000 52.000.000 5.000.000 10h00 (SD) và 10h10 (HD) ngày 27/07/2021   

26 Bình Thuận 173.000.000 282.000.000 34.600.000 56.400.000 5.000.000 10h20 (SD) và 10h30 (HD) ngày 27/07/2021   

27 Đắc Lắc 180.000.000 296.000.000 36.000.000 59.200.000 5.000.000 10h40 (SD) và 10h50 (HD) ngày 27/07/2021   

28 Cầu Đất 156.000.000 247.000.000 31.200.000 49.400.000 5.000.000 11h00 (SD) và 11h10 (HD) ngày 27/07/2021   

29 Bình Phước 151.000.000 237.000.000 30.200.000 47.400.000 5.000.000 14h00 (SD) và 14h10 (HD) ngày 27/07/2021   

30 Tây Ninh 143.000.000 222.000.000 28.600.000 44.400.000 5.000.000 14h20 (SD) và 14h30 (HD) ngày 27/07/2021   

31 An Giang 174.000.000 283.000.000 34.800.000 56.600.000 5.000.000 14h40 (SD) và 14h50 (HD) ngày 27/07/2021   

32 Hòn Me 187.000.000 310.000.000 37.400.000 62.000.000 5.000.000 15h00 (SD) và 15h10 (HD) ngày 27/07/2021   

33 Hà Tiên 177.000.000 290.000.000 35.400.000 58.000.000 5.000.000 15h20 (SD) và 15h30 (HD) ngày 27/07/2021   

34 Cà Mau 168.000.000 271.000.000 33.600.000 54.200.000 5.000.000 15h40 (SD) và 15h50 (HD) ngày 27/07/2021   

35 Đắc Nông 171.000.000 277.000.000 34.200.000 55.400.000 5.000.000 16h00 (SD) và 16h10 (HD) ngày 27/07/2021   

  6.022.000.000 9.783.000.000     

 


