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TÀI SẢN THEO THỦ TỤC RÚT GỌN 

 

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

tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc 

Kạn chuyển giao cho UBND thành phố Bắc Kạn 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) Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Số 168, đường Trường Chinh, phường Phùng Chí Kiên, 

thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá. 

Lô tài sản gồm có 28 chiếc điện thoại di động cũ các loại; 02 cân điện tử nhãn hiệu 

POCKET; 06 chiếc xe máy; 01 cưa lốc; 01 máy in; 03 cây máy tính; 01 màn hình; 01 bàn 

phím; 01 máy tính Casio; 10 khúc gỗ dạng thớt khối lượng 0,13m
3
. (Có bảng kê chi tiết tài 

sản kèm theo). 

3. Thời gian, địa điểm 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 
25/10/2021 và 26/10/2021. 

- Nơi để tài sản: tại kho Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bắc Kạn và 
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn. 

4. Giá khởi điểm; tiền bán hồ sơ; thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký 
tham gia đấu giá, thu tiền đặt trước. 

- Giá khởi điểm: 5.185.000, đ (Năm triệu một trăm tám mươi năm nghìn đồng). 

 (Là mức giá tối thiểu chưa bao gồm các loại phí, lệ phí theo quy định). 

- Tiền bán hồ sơ: 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 22/10/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 27/10/2021;  

- Tiền đặt trước: 800.000,đồng (Tám trăm nghìn đồng). Nộp tiền đặt trước tại 
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn trong 03 ngày: 26/10/2021; 27/10/2021 
đến 16 giờ 00 phút ngày 28/10/2021. Khách hàng nộp tiền bằng tiền mặt hoặc 
chuyển khoản vào tài khoản số 128000030856 mở tại Ngân hàng VietinBank chi 
nhánh Bắc Kạn của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. 
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5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 

- Thời gian: Hồi 09 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 10 năm 2021 

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

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

- Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.  

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. 

- Bước giá tối thiểu: 200.000,đồng/ lần trả giá (Hai trăm nghìn đồng). 

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

7.1. 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. 

7.2 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, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh với khách hàng đăng ký tham gia đấu giá là tổ chức, hộ gia đình (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: Trung tâm Dữ liệu quốc 
gia về tài sản công – Thời báo Tài 
chính Việt Nam; Cổng thông tin điện 
tử Sở Tư pháp; 
Niêm yết tại: Phòng TC-KH TP Bắc 
Kạn; Chi cục THADS TP Bắc Kạn; 
TTDVĐGTS Bắc Kạn; 
- Lưu: VT, HSĐG. 
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