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BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỆ THUẬT 

XIẾC VÀ TẠP KỸ VIỆT NAM 

—————————— 

Số: 216/TB-TCXTKVN  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

   Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2021 

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

 

1. Người có tài sản đấu giá: Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam 

        Địa chỉ: Khu Văn hóa Nghệ thuật, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

2. Tài sản đấu giá: 

- Xe ô tô 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng hiệu Toyota Hiace, biển kiểm soát 31A-4245, 

Màu sơn: Xanh, Số máy: 1851568, Số khung: 9004494, Năm, Nước sản xuất: 

1998, Việt Nam, Giấy đăng ký xe ô tô số: A0058473 do Phòng cảnh sát giao 

thông Công an TP. Hà Nội cấp ngày 29/12/1998 cho Trường Trung học xiếc VN. 

Giá khởi điểm: 17.000.000 đồng. 

 - Xe ô tô 36 chỗ ngồi đã qua sử dụng hiệu TRANSINCO, biển kiểm soát 31A-

5591, Màu sơn: Trắng - Xanh, Số máy: 2040972, Số khung: 900017, Năm, Nước 

sản xuất: 2002, Việt Nam; Giấy đăng ký xe ô tô số: A0112861 do Phòng cảnh sát 

giao thông Công an TP. Hà Nội cấp ngày 26/09/2002 cho Trường Trung học xiếc 

VN. Giá khởi điểm: 80.000.000 đồng. 

Nguồn gốc tài sản: Là tài sản cố định của Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và 

Tạp kỹ Việt Nam thanh lý theo quy định. 

3. Giá khởi điểm của 2 tài sản: 97.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi bảy triệu 

đồng). Giá trên chưa bao gồm thuể GTGT 10%.  

Giá trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí, người mua được tài sản phải 

tự làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng và phải nộp các khoản thuế, phí, lệ 

phí theo quy định. Người mua được tài sản bán đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp 

thuế giá trị gia tăng trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia 

tăng mà tài sản bán đấu giá thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng theo quy 

định. 

* Ghi chú: Tài sản được đấu giá theo nguyên trạng, đấu giá một lần toàn bộ cả 02 

(hai) tài sản.  

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Một trăm năm 

mươi nghìn đồng).  

5. Tiền đặt trước cả 02 tài sản: 19.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười chín triệu 

đồng). 

6. Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, cấp và nộp phiếu trả 

giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 04/01/2022 trong giờ hành 
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chính (Trừ các ngày nghỉ, Tết dương lịch 2022 theo quy định) tại Trụ sở của Công 

ty Đấu giá Hợp danh Công Minh. 

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 29, 30/12/2021 tại Trường 

Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam. Địa chỉ: Khu Văn hóa Nghệ 

thuật, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

8. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước, điều kiện và cách thức đăng ký 

tham gia đấu giá: 

- Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc 

đấu giá tài sản đến ngày 04/01/2021 (trong giờ hành chính) (Trừ các ngày nghỉ lễ 

theo quy định) tại Trụ sở của Công ty Đấu giá Hợp danh Công Minh. 

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 04, 05, 06/01/2022 (trong giờ hành chính) 

theo hướng dẫn tại quy chế đấu giá tài sản của Công ty. 

- Điều kiện tham gia đấu giá: Là cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá và không thuộc 

các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản đều được 

đăng ký tham gia đấu giá. 

Cánh thức đăng ký tham gia đấu giá: 

a)  Đăng ký mua hồ sơ: Khách hàng đến mua hồ sơ mang theo giấy tờ tùy 

thân (đối với cá nhân); giấy giới thiệu (đối với tổ chức). 

b) Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ: Khách hàng đăng 

ký tham gia đấu giá phải nộp những giấy tờ sau: 

Đối với cá nhân: 

 Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của người tham gia đấu giá (bản 

phô tô có bản chính đối chiếu). 

 Sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản phô tô có bản chính đối chiếu). 

 Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu). 

Đối với tổ chức: 

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản phô tô có bản chính đối chiếu) 

 Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất về việc mua tài sản đấu giá (nếu 

có). 

 Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và giấy ủy quyền đối với người 

được cử đến làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp không 

phải là chủ doanh nghiệp (bản phô tô có bản chính đối chiếu). 

 Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu). 

c) Nộp số tiền đặt trước, giấy nộp tiền đặt trước. 

Nộp số tiền đặt trước cả 02 tài sản: 19.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười chín 

triệu đồng). 

Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Công 

Minh “báo có tài khoản”. 



3 

 

- Đơn vị hưởng:  Công ty đấu giá hợp danh Công Minh 

Tài khoản: 191704070001669 tại: Ngân hàng HDBank - Chi nhánh Hùng 

Vương, Phòng giao dịch Quang Trung. 

- Nội dung: (Tên khách hàng) Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá 02 xe ô tô 

thanh lý của Trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam. 

Giấy nộp tiền đặt trước phải bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước.  

Ghi chú: Nếu thiếu “báo có tài khoản” và chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ 

không đủ điều kiện tham gia đấu giá. 

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (buổi công bố giá):  

09 giờ 00 phút ngày 07/01/2022 tại Phòng đấu giá của Công ty Đấu giá Hợp danh 

Công Minh; Địa chỉ: Số U02L14 Khu đô thị Đô Nghĩa - Yên Nghĩa - Hà Đông - 

Hà Nội. 

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:  

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. 

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

Chi tiết xin liên hệ:    Công ty Đấu giá Hợp danh Công Minh; Trụ sở: Số 7/B8, 

Ngõ 8, Đường Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội;          

                                        Điện thoại: 0936308939. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, NTN (3). 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

ThS. Ngô Lê Thắng 

 

 


