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THÔNG BÁO �ÁU GIÁ TÅI SÅN 

1. Ten, dËa chi tô chéc �âu giá: Trung tâm dËch vå �âu giá tài sån thành phô �à 

N�ng - �Ëa chi: Sô 08 Phan BÙi Châu, qun Hái Châu, th£nh phô �å N�ng. 

2. Tên, dËa chi �on vË có tài sån: Ngân hàng TMCP Dâu tu và Phát triên ViÇt 

Nam - CN �à N�ng - DËa chi: Só 90 Nguyén Chí Thanh, Häi Châu 1, Häi Châu, �à 

N�ng. 
3. Tên tài sán �âu giá: 

a. Tên tài sän: Xe ôtô con, biên sô 43S-1160, nh�n hiÇu MITSUBISHI, sô 

loai Pajero; sô máy 6G72SY4826; sô khung JMYLNV93W7J000224; n�m nuóc 

sån xuât: 2007, Nhât Bàn; Lo¡i phuong tiÇn: Xe cho tiên. Giá khôi diêm tài sån 

136.580.000 dông (Giá �ä bao gôm thuê GTGT) 

b. Trách nhiÇm nguÝi trúng �âu giá: 
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- Tu làm các thú tåc liên quan d�ên viÇc sang tên truóc b¡, rút hô so xe; 

- Chju các chi phí nhu sau: LÇ phí truóc b¡, thuê, lÇ phí duong bÙ và các chi 

phí khác theo quy �Ënh nguòi trúng �âu giá phäi chËu; 

- Dôi vói ph¡t nguÙi kiêm tra trên tra cúu phuong tiÇn vi ph¡m giao thông 

dien të không có kêt quà ph¡t. 

4. Thoi gian, dËa diêm xem tài sån �âu giá: Të ngày thông báo, niêm yêt 

dên truóc 16 giò 00 ngày 17/12/2021 t¡i Ngân hàng TMCP �âu tu và Phát triên 

Viêt Nam - CN �à N�ng (Xem trong giò hành chính) 

5. Thoi gian, �Ëa �iêm bán hô so tham gia �âu giá: Tu ngày thông báo, 

niêm yêt �âu giá �ên truóc 16 giò 00 ngày 17/12/2021 t¡i Trung tâm dËch vå �âu 

giá tài sån thành phô �à N�ng. 

6. Tiên mua hô so tham gia �âu giá, tiên d·t truóc: 

Tien mua hô so: 200.000 �ông, Tiên �·t truóc: 20.000.000 �ông 

7. Thoi han, diêu kiÇn, cách thre ��ng ký tham gia �âu giá: 

Thoi gian: Tù ngày thông báo, niêm yêt dên truóc 16 giò 00 ngày 17/12/2021 



Dieu kiÇn: Có Phiéu ��ng ký �âu giá tài sån, �ã nÙp dç tiên �·t trróc, tiên mua hó 

0nam gia dâu giá; Cách théc d�ng ký: Cá nhân có Giây CMND, tô chúc có giäy 

phep d�ng ký kinh doanh; �¿n Trung tâm �ê duoc huóng dân, bán hô so 

8. Thoi h¡n bô phi¿u �¥u giá vào thùng phiêu: Të ngày �ç �iêu kiÇn bó 

phieu dâu giá vào thùng phi¿u, �ên truóc 10 giò 00 ngày 20/12/2021 

9. Thoi gian tô chrc cuÙc �âu giá: Lúc 14 gio 30 ngày 20/12/2021, tai 

Trung tâm dËch vy �âu giá tài sån thành phô �à N�ng 

10. Hinh thre �âu giá, phurong thre �âu giá: �âu giá b�ng bô phiêu gian 

tiêp; Phuong théc trå giá lên 

11. Dja diêm: Trung tâm dËch vy �âu giá tài såan thành phô �à N�ng Sô 08 

Phan BÙi Châu, qun Håi Châu, thành phô �à N�ng. E�iÇn tho¡i 0236 - 3889627- 

3887678-3895593. Website: www.daugia.danang.gov.Vn. 
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