
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 413/TB-ĐGNTN  Cần Thơ, ngày 08 tháng 10 năm 2021 

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
 

Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất, địa chỉ trụ sở: Tầng 6 Tòa nhà 

Thanh Niên, số 41 đường Cách Mạng Tháng 8, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ thông báo đấu giá tài sản, chi tiết như sau: 

1. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng 

sông Cửu Long.  

Địa chỉ: Số 09 đường A6, Tổ 59, Khu vực 11, phường Hưng Phú, quận Cái 

Răng, thành phố Cần Thơ. 

2. Tài sản đấu giá  

a) Loại tài sản: Cho thuê mặt bằng. 

b) Địa chỉ tài sản: Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu 

Long, số 09 đường A6, Tổ 59, Khu vực 11, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, 

thành phố Cần Thơ. 

c) Đặc điểm tài sản: Mặt bằng 02: Mặt bằng trống bên trái Tòa nhà. 

- Diện tích: 4.000m2.  

- Vị trí: Khuôn viên sân (Phần đất trống bên trái Tòa nhà). 

- Mục đích cho thuê: Dịch vụ/thể dục thể thao. 

- Thời gian cho thuê: 02 năm (24 tháng) kể từ ngày ký hợp đồng thuê. 

3. Giá khởi điểm: 10.000 đồng/m2/tháng (không bao gồm VAT). 

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá 

Vào ngày 18 và 19 tháng 10 năm 2021 tại địa chỉ tài sản. 

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá 

Từ ngày niêm yết đến ngày 26/10/2021 tại Trụ sở Công ty. 

Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ; Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 

giờ 30 phút (Thứ 7 và chủ nhật nghỉ). 

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước 

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ. 

b) Tiền đặt trước: 96.000.000đồng (Chín mươi sáu triệu đồng). 

* Thời gian thu tiền đặt trước: Ngày 22, 25, 26 tháng 10 năm 2021. 

* Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản. 

Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất. 
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Số tài khoản: 118.002.872.041  

Ngân hàng: Vietinbank Chi nhánh Tây Đô.  

Nội dung: Tên khách hàng_nộp tiền đặt trước cho thuê mặt bằng. 

Tiền đặt trước phải báo có trong tài khoản của Công ty hạn chót 16 giờ 30 

phút ngày 26 tháng 10 năm 2021. 

(Không thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng).  

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá 

Người tham gia đấu giá là cá nhân, tổ chức không thuộc đối tượng không 

được tham gia đấu giá quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 

2016; cam kết sử dụng tài sản thuê đúng mục đích. 

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ tại Trụ sở Công ty từ ngày niêm yết đến 

ngày 26/10/2021.  

Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ; Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 

giờ 30 phút (Thứ 7 và chủ nhật nghỉ). 

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá 

Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng đấu 

theo phương thức trả giá lên. 

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá  

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 29/10/2021 tại Trụ sở Công ty.  

Công ty có thực hiện bán và nhận hồ sơ qua đường bưu điện. Thông tin chi 

tiết Quý khách hàng liên hệ Công ty qua email: daugiangothongnhat@gmail.com 

hoặc số hotline: 0292 383 1982 - 0988159690 gặp Thủy để được tư vấn. 

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý khách hàng! 

 

Nơi nhận: 
- Người có tài sản đấu giá; 

- Niêm yết, TB công khai theo quy định; 

- Lưu: VT, HS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Vãnh 
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