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Kinh giri: Cuc Quan lý Công sån 

THÔNG BÁO �ÁU GIÁ TÅI SAN 

1. Tên, dËa chi tÑ chúc d¥u giá: Trung tâm dËch vu �âu giá tài sån thành phô �à 
N�ng - Dja chi: Só 08 Phan BÙi Châu, qun Häi Châu, thành phô �à N�ng. 

2. Ten, dja chi �on vË có tài san: Truong Tiêu hoe Ngô Gia Tu, dja chi: 61 
Pham Cu Luong, phuong An Häi Dông, qun Son Trà, thành phô �à Näng. 

3. Tên tài sän �âu giá: 

Tai sán công vào måc �ich cho thuê t¡i Truong Tiêu hÍc Ngô Gia Tu, phuong 
An Hài Dông vÛi muc dích kinh doanh nhu sau: DiÇn tích 45m n�m ß khu vyc 
canh hô boi cça truong, huóng B¯c n�m trong khuôn viên nhà truong; thÝi gian 
cho thuê 3 n�m, moi n�m 9 tháng; Måc �ích làm c�n tin. Giá khöi �iêm cho thuê 
4.479.000 dông/l thang 

4. Thoi gian, dËa �iêm xem tài san �âu giá: Të ngày thông báo, niêm yêt 
dên truóc 16 gio 00 ngày 30/11/2021 t¡i Truong Tiêu hÍc Ngô Gia Tu 

5. Thoi gian, dja �iem bán hô so tham gia �âu giá: Tu ngày thông báo, 
niêm yêt dâu giá dên truóc 16 gio 00 ngày 30/1/2021. 

6. Tiên mua hô so tham gia �âu giá, tiên �·t trwóc: 
- Tiên mua hô sa: 100.000 �ông; Tiên d·t truóc: 10.000.000 dông 
7. Thoi han, diÁu kiÇn, cách thúe ��ng ký tham gia d¥u giá: 
Thoi gian: Tir ngày thông báo, niêm yêt �ên truóc 16 gio 00 ngày 30/11/2021 

Dieu kiÇn: Có Phiêu �äng ký �âu giá tài sån, dã nÙp dù tien dt truóc, tiÁn mua hò 
so tham gia �âu giá; Cách thúrc däng ký: Cá nhân có Giáy CMND, to chére có giáy 
phép d�ng ký kinh doanh; �ën Trung tâm dê dugc huóng dân, bán hô so 

8. Thoi hgn bô phiêu �âu giá vào thiùng phi¿u: Të ngày �ç diÁu kiÇn bô 
phieu dâu giá vào thùng phieu, dên truÓc 10 giò 00 ngày 03/12/2021 

9. Thoi gian tô chúc cuÙc �âu giá: Lúc 14 giò 30 ngày 03/12/2021, t¡i 
Trung tâm djch vy dâu giátài sàn thành phô �à N�ng 

10. Hinh thre �áu giá, phirong thée dáu giá: �¯u giá bàng bô pBhiéu gián 
tiêp; Phuong théc trà giá lên 



11. Dja diem: Trung tâm dËch vå dâu giá tài sån thành phô �à N�ng - Sô 08 

Phan BÙi Châau, qun Hài Châu, thành phô �à N�ng. �iÇn thoai 0236 -3889627 
3887678 3895593. Website: www.daugia.danang.gov.vn. 
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