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CÔNG TY ĐẤU GIÁ  

HỢP DANH TOÀN THẮNG 
Số: 184/2021/TB-ĐGTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------o0o------- 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2021 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng 
dẫn thi hành; 

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 14/2021/HĐĐG/Đ12-TT ngày 
27/04/2021, Phụ lục Hợp đồng số: 04-14/2021/HĐĐG/Đ12-TT ngày 19/11/2021 giữa 
Đội Quản lý thị trường số 12 với Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng. 

Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng, địa chỉ: 52 Trần Bình Trọng, phường 5, quận 
Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh thông báo đấu giá tài sản Đội Quản lý thị trường số 12, 
108 Huỳnh Khương An, P. 5, Q. Gò Vấp, TP HCM, như sau: 

1. Tài sản đấu giá: Lô điện thoại, phụ kiện điện thoại, máy photocopy, đầu nóng, đầu 
lạnh máy điều hòa, và các thiết bị, phụ kiện vật dụng khác theo các Quyết định tịch 
thu của UBND quận Gò Vấp. 
Lưu ý: Người tham gia mua tài sản đấu giá có trách nhiệm nghiên cứu, tham khảo, 
xem kỹ hồ sơ pháp lý, danh mục tài sản của tài sản được đưa ra đấu giá. Đồng thời có 
trách nhiệm trực tiếp kiểm tra hiện trạng của tài sản đấu giá trước khi tham gia mua 
đấu giá tài sản.  

Tài sản được đấu giá và bàn giao tại nơi có tài sản đúng theo hiện trạng mà người mua 
đã xem, kiểm tra thực trạng tài sản trước khi tham gia đấu giá.  

Tài sản được đấu giá theo nguyên trạng, có sao đấu giá vậy. 

Nguồn gốc tài sản đấu giá: Tài sản là tang vật, phương tiện bị tịch thu sung quỹ nhà 
nước do vi phạm hành chính. 

2. Giá khởi điểm của tài sản: 251.956.835 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi 
mốt triệu, chín trăm năm mươi sáu ngàn, tám trăm ba mươi lăm đồng). 

Giá trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua được tài sản đấu giá 
phải chịu thuế, lệ phí trước bạ, phí công chứng và các khoản chi phí khác (nếu có) 
liên quan đến việc ký Hợp đồng mua bán tài sản và đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài 
sản theo quy định của Pháp luật.              

3. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu 
đồng), tương đương khoảng 20% giá khởi điểm (Làm tròn đến đơn vị triệu đồng). 

Tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản sau:   

- Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng 
- Số tài khoản: 0531002544939. 

- Tại: Ngân hàng Vietcombank – CN Đông Sài Gòn 

Tiền đặt trước được xem là hợp lệ khi tài khoản công ty báo có trước ngày tổ chức đấu 
giá. 
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Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng sẽ không chịu trách nhiệm về việc người tham 
gia đấu giá chuyển sai khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá. Trường hợp này người 
tham gia đấu giá phải tự mình liên hệ, xử lý và yêu cầu chủ tài khoản nhận tiền đặt 
trước do chuyển sai hoàn trả lại. 

4. Bước giá: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng). 
5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ, nộp tiền mặt tại trụ 
sở Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng, số 52 đường Trần Bình Trọng, phường 5, 
quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. 
6. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá 
thông qua việc nộp hồ sơ tham gia hợp lệ, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt 
trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng quy định.  
Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá không được thuộc trường hợp pháp luật 
quy định không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 
Luật Đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14 của Quốc Hội ban hành ngày 17/11/2016 về 
việc đấu giá tài sản. 
7. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá 
liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng để tiến hành nộp phí tham gia đấu giá, 
tiền đặt trước và hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ. 
Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm: 
+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (bản chính); 
+ Đơn đăng ký xem tài sản đấu giá theo mẫu (bản chính, nếu có); 
+ Giấy nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá (bản photo); 
+ Chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu đối với cá nhân (bản sao y hoặc photo có bản 
chính để đối chiếu); 
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao y) và Chứng minh thư nhân dân (bản 
sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu) của người đại diện đối với tổ chức;   
+ Giấy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản: Trường hợp ủy quyền giữa cá nhân với cá 
nhân thì Giẩy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản phải được công chứng theo đúng quy 
định của pháp luật. Trường hợp tổ chức ủy quyền cho cá nhân tham gia đấu giá tài sản 
thì phải có giấy tờ hợp lệ chứng minh người đó được tổ chức ủy quyền. Kèm theo đó 
là giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền (bản sao y hoặc bản photo có 
bản chính để đối chiếu); 
+ Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có); 
+ Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp 
luật. 
8. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: 
- Thời hạn niêm yết: Từ ngày 23/11/2021 đến hết ngày đấu giá xong tài sản đấu giá. 
- Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ 
ngày 23/11/2021 đến 16h00 phút ngày 06/12/2021. 

- Thời gian xem tài sản: Ngày 01/12/2021 và ngày 02/12/2021 trong giờ hành chính. 
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- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 06/12/2021 đến 16h00 phút ngày 
08/12/2021. 

- Thời hạn nộp phiếu trả giá: Đến hết 16h00 ngày 08/12/2021. 

- Địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu 
giá Hợp danh Toàn Thắng, địa chỉ: số 52 đường Trần Bình Trọng, P. 5, quận Bình 
Thạnh, TP. HCM. 

- Địa điểm xem tài sản: 108 Huỳnh Khương An, P. 5, Q. Gò Vấp, TP HCM. 

9. Thời gian, địa điểm, hình thức đấu giá và phương thức đấu giá: 

- Thời gian dự kiến: Ngày 09/12/2021. 
- Địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng, địa chỉ: 
số 52 đường Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. 
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. 

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên. 

 Đối với người mua được tài sản đấu giá:  

 Ký kết hợp đồng mua bán: Trong thời hạn không quá 03 ngày kể từ ngày đấu giá 
thành; 

 Người mua được tài sản đấu giá nộp toàn bộ số tiền còn lại phải nộp (giá trúng đấu 
giá trừ số tiền đặt trước) trong thời hạn 05 ngày làm việc (kể từ ngày ký Hợp đồng 
mua bán tài sản đấu giá) bằng hình thức chuyển khoản theo thông tin sau: 

 Chủ tài khoản: Phòng Tài chính Kế hoạch quận Gò Vấp 

 Số tài khoản: 3941.0.1038144.00000 

 Tại: Kho bạc Nhà nước Gò Vấp. 

 Thông tin liên hệ: 

Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng 

Địa chỉ: số 52 đường Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 028.62946889 

Nơi nhận: 

- ĐQLTT12; 

- Niêm yết tại trụ sở công ty; 

- Niêm yết tại nơi có tài sản; 

- KH đăng ký tham gia đấu giá; 

- Lưu: VT, hồ sơ. 
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DANH MỤC TÀI SẢN ĐẤU GIÁ 

(Đính kèm theo Thông báo đấu giá tài sản số: 184/2021/TB-ĐGTT ngày 22/11/2021 
của Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng) 

STT Thông tin, đặc điểm của TSTĐ 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

1 
Điện thoại di động, hiệu Iphone 6s, loại 32GB, số Imei 
354957073279831, model A1633 

Cái 1 

2 
Điện thoại di động, hiệu Iphone 6s, loại 64GB, số Imei 
353263074044006, model A1688 

Cái 1 

3 
Điện thoại di động, hiệu Iphone 6s, loại 64GB, số Imei 
355414070257476, model A1688 

Cái 1 

4 
Điện thoại di động, hiệu Iphone 6s, loại 16GB, số Imei 
355419072275558, model A1688 

Cái 1 

5 
Điện thoại di động, hiệu Iphone 5s, loại 32GB, số Imei 
352006066776304, model A1533 

Cái 1 

6 
Điện thoại di động, hiệu Iphone 5s, loại 16GB, số Imei 
352044062441656, model A1530 

Cái 1 

7 Khóa tủ hiệu IVAN Cái 420 

8 
Ổ khóa treo (móc) hiệu Maxpro size 20mm Cái 36 

Ổ khóa treo (móc) hiệu Maxpro size 25mm Cái 24 

9 Ổ khóa treo (móc) hiệu USC, size 38mm Cái 48 

10 Ổ khóa treo (móc) hiệu JL-TITTAN, size 50mm Cái 54 

11 Ổ khóa treo (móc) hiệu JL-TITAN, size 60mm Cái 54 

12 Tay nắm tủ TP hiệu Jingpin Cái 500 

13 Miếng dán điện thoại các loại, không hiệu Miếng 700 

14 Ốp lưng điện thoại các loại, , không hiệu Cái 510 

15 Mốc khóa treo điện thoại các loại, , không hiệu Cái 120 

16 Miếng dán bảo vệ Camera điện thoại các loại, , không hiệu Cái 70 

17 Bao da Ipad các loại, , không hiệu Cái 5 

18 Lược tròn hiệu Brushes Huali Cái 1.560 

19 Bấm móng tay các loại, không hiệu Cái 5.400 

20 Nhíp hiệu Maki MR-06 Cái 3.456 

21 Bản lề mạ kẽm, không hiệu (02 cái/bộ) Bộ 2.400 

22 Bản lề, hiệu AK+,  (02 cái/bộ) Bộ 420 

23 Miếng dán màn hình điện thoại, không hiệu Cái 1.025 
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24 Cáp sạc, hiệu Caparies Sợi 205 

25 Ốp bảo vệ điện thoại, không hiệu Cái 512 

26 
Cóc sạc, hiệu Anker, loại 40W, 05 cổng USB 
(Model: No.71AN7105) 

Bộ 123 

27 
Lọc gió không hiệu, mã 28113-04000
(Kích thước: 20cm x 12,5cm x 3cm) 

Cái 114 

28 Lọc nhớt không hiệu, mã 7S7G-6714-EA Cái 160 

29 
Lọc gió không hiệu, mã 13780-74L003-04000 
(Mã hàng ghi nhận thực tế: 13780-74L00) 

Cái 30 

30 Lọc gió không hiệu, Ø 128 x 280 Cái 70 

31 Lọc gió không hiệu, Ø 132 x 230 Cái 17 

32 Lọc gió không hiệu, Ø 167 x 250 Cái 16 

33 
Lọc gió không hiệu, mã 28113-2S000 
(Kích thước: 25cmx14,5cmx5,5cm và 19,5cmx14,5cmx5,5cm) 

Cái 68 

34 Lọc gió không hiệu, Ø 195 x 215 Cái 39 

35 
Lọc gió không hiệu, mã 96536697 
(Kích thước: 22cmx18cmx4,5cm) 

Cái 68 

36 Cao su nhíp xe tải, không hiệu, không ghi mã hàng Cái 2.660 

37 Lọc lạnh xe ôtô, không hiệu, không ghi mã hàng Cái 72 

38 
Lọc lạnh xe ôtô, không hiệu, mã MR 958016, xuất xứ Đức (Nhãn 
hiệu ghi nhận thực tế: Mitsubishi Motor) 

Cái 125 

39 Cáp sạc hiệu TMT Cái 31 

40 Cáp sạc hai đầu hiệu Romoss Cái 9 

41 Cáp sạc ngắn hiệu Genai Cái 39 

42 Cáp sạc hiệu JoyRoom Cái 10 

43 Cáp sạc hiệu Fullspeed (Genai) Cái 4 

44 Cáp sạc hai đầu hiệu Highspeed Cái 28 

45 Cáp sạc hiệu Proda 2.1A Cái 3 

46 Cáp sạc hiệu Arun - micro Cái 23 

47 Cáp sạc kim cương hiệu CABLE Cái 5 

48 Cáp sạc hiệu HoCoX1 Cái 5 

49 Tai nghe hiệu XY Cái 10 

50 Tai nghe hiệu OPPO Cái 10 

51 Tai nghe hiệu i7S TWS Cái 10 

52 Loa nghe nhạc hiệu Ruizli (Model: RZ180) Cái 6 

53 Sạc dự phòng hiệu Power Bank (6000mAh) Cái 12 

54 Tai nghe Bluetooth, hiệu Headset Cái 14 
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Cái 6 

55 Tai nghe chụp tai, hiệu Headphones Cái 10 

56 Ốp trang trí điện thoại các loại, không hiệu 
Cái 29 

Cái 21 

57 Miếng dán cường lực, loại 9D, không hiệu Cái 148 

58 
Máy photocopy hiệu TOSHIBA E.STUDIO 356, số seri: 
C2LC15816, tốc độ in 35 bản/phút 

Cái 1 

59 
Máy photocopy hiệu TOSHIBA E.STUDIO 356, số seri: 
C2J266367, tốc độ in 35 bản/phút 

Cái 1 

60 
Máy photocopy hiệu TOSHIBA E.STUDIO 356, số seri: 
CEKE43377, tốc độ in 35 bản/phút 

Cái 1 

61 
Máy photocopy hiệu TOSHIBA E.STUDIO 456, số seri: 
C2E241727, tốc độ in 45 bản/phút 

Cái 1 

62 
Máy photocopy hiệu TOSHIBA E.STUDIO 456, số seri: 
C2DD35664, tốc độ in 45 bản/phút 

Cái 1 

63 
Máy photocopy hiệu TOSHIBA E.STUDIO 457, số seri: 
CEAE58736, tốc độ in 45 bản/phút 

Cái 1 

64 
Máy photocopy hiệu TOSHIBA E.STUDIO 453, số seri: 8050082, 
tốc độ in 45 bản/phút 

Cái 1 

65 
Máy photocopy hiệu RICOH AFICIO.MP.4000B, số seri: 
M5795600771, tốc độ in 40 bản/phút 

Cái 1 

66 Ốp lưng điện thoại, không hiệu Cái 680 

67 Tai nghe điện thoại, không hiệu Cái 440 

68 Kẹp tóc hình trái dâu, không hiệu Cái 420 

69 
Đầu nóng máy điều hòa, hiệu TOSHIBA, mã RAS-406UADR1, 
công suất 1HP 

Cái 1 

70 
Đầu nóng máy điều hòa, hiệu DAIKIN, mã 572155-R410A, công 
suất 1HP 

Cái 1 

71 
Đầu nóng máy điều hòa, hiệu DAIKIN, mã AR25CHDS, công 
suất 1HP, xuất xứ Nhật 

Cái 1 

72 
Đầu nóng máy điều hòa, hiệu TOSHIBA, mã RAS-2255ADV, 
công suất 1HP 

Cái 1 

73 
Đầu nóng máy điều hòa, hiệu DAIKIN, mã R22EHDS-3015995, 
công suất 1HP 

Cái 1 

74 
Đầu nóng máy điều hòa, hiệu DAIKIN, mã không rõ, công suất 
1HP 

Cái 1 

75 
Đầu nóng máy điều hòa, hiệu DAIKIN, mã R22EDS-4049926, 
công suất 1HP 

Cái 1 

76 
Đầu nóng máy điều hòa, hiệu DAIKIN, mã không rõ, công suất 
1HP 

Cái 1 
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77 
Đầu nóng máy điều hòa, hiệu DAIKIN, mã không rõ, công suất 
1HP 

Cái 1 

78 
Đầu nóng máy điều hòa, hiệu DAIKIN, mã R22EDS-4019374, 
công suất 1HP 

Cái 1 

79 
Đầu nóng máy điều hòa, hiệu DAIKIN, mã không rõ, công suất 
1HP 

Cái 1 

80 
Đầu lạnh máy điều hòa, hiệu DAIKIN, mã không rõ, công suất 
1HP 

Cái 1 

81 
Đầu lạnh máy điều hòa, hiệu DAIKIN, mã không rõ, công suất 
1HP 

Cái 1 

82 
Đầu lạnh máy điều hòa, hiệu DAIKIN, mã không rõ, công suất 
1HP 

Cái 1 

83 
Đầu lạnh máy điều hòa, hiệu TOSHIBA, mã không rõ, công suất 
1HP 

Cái 1 

84 
Đầu lạnh máy điều hòa, hiệu DAIKIN, mã F22ETHDS.W, công 
suất 1HP 

Cái 1 

85 
Đầu lạnh máy điều hòa, hiệu DAIKIN, mã F25ETHDS.W, công 
suất 1HP 

Cái 1 

86 
Đầu lạnh máy điều hòa, hiệu DAIKIN, mã F36FTUXS.W, công 
suất 1HP 

Cái 1 

87 
Đầu lạnh máy điều hòa, hiệu DAIKIN, mã không rõ, công suất 
1HP 

Cái 1 

88 
Đầu lạnh máy điều hòa, hiệu DAIKIN, mã không rõ, công suất 
1HP 

Cái 1 

89 
Đầu lạnh máy điều hòa, hiệu DAIKIN, mã không rõ, công suất 
1HP 

Cái 1 

90 
Đầu lạnh máy điều hòa, hiệu TOSHIBA, mã RAS-406UDR, công 
suất 1HP 

Cái 1 

91 Đầu nóng máy điều hòa, hiệu SHARP, công suất 1HP Cái 1 

92 Đầu nóng máy điều hòa, hiệu LG, model V10ENP, công suất 1HP Cái 1 

93 
Đầu nóng máy điều hòa, hiệu MITSUBISHI, model MUZ-
SJ25RE1, công suất 1HP 

Cái 1 

94 
Đầu nóng máy điều hòa, hiệu MITSUBISHI, model MUZ-
R22RMY, công suất 1HP 

Cái 1 

95 
Đầu nóng máy điều hòa, hiệu MITSUBISHI, model MUZ-
GXV22J, công suất 1HP 

Cái 1 

96 
Đầu nóng máy điều hòa, hiệu DAIKIN, model AR25NWS, công 
suất 1HP 

Cái 1 

97 Đầu nóng máy điều hòa, hiệu DAIKIN, công suất 1.5HP Cái 1 

98 
Đầu nóng máy điều hòa, hiệu DAIKIN, model AR22FNS, công 
suất 1HP 

Cái 1 
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99 Đầu lạnh máy điều hòa, hiệu SHARP, model AY-S22YSC Cái 1 

100 Đầu lạnh máy điều hòa, hiệu FUNIKI, model SC-12T Cái 1 

101 Đầu lạnh máy điều hòa, hiệu DAIKIN, model F25NTFXS-W Cái 1 

102 Đầu lạnh máy điều hòa, hiệu DAIKIN, model AN22LKS-W Cái 1 

103 Đầu lạnh máy điều hòa, hiệu DAIKIN, model F40LTEP-W Cái 1 

104 Đầu lạnh máy điều hòa, hiệu TOSHIBA, model RAS-255GADR Cái 1 

105 Đầu lạnh máy điều hòa, hiệu TOSHIBA, model ASM13NKSV Cái 1 

106 
Đầu lạnh máy điều hòa, hiệu MITSUBISHI, model MSZ-SV28T-
W 

Cái 1 

 

 


