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THÔNG BÁO 

V/v đấu giá tài sản 

 

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá: 

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông. 

Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, P Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa, Đắk Nông  

- Người có tài sản đấu giá: Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Gia 

Nghĩa. 

Địa chỉ: Số 216, đường 23/3, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông 

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, Tiền bán hồ sơ, bước 

giá: 

2.1. Tài sản đấu giá gồm 02 lô tài sản (bán lẻ theo từng lô), cụ thể: 

2.1.1 Tài sản 01: Tại xưởng chế biến đũa giấy KCN tiểu thủ công nghiệp 

Đắk Ha, gồm: Tôn, sắt thép thu hồi, 01 nồi hơi, máy móc thiết bị tháo rời, sắt 

khung trạm để máy biến áp và một số thiết bị kèm theo, đường dây điện; 02 bồn 

chứa lớn 30m
3
, có khối lượng: 5.125kg. Gỗ tận dụng nhà xưởng: 5m

3
 

Giá khởi điểm: 42.750.000 đồng (Bốn mươi hai triệu bảy trăm năm mươi 

nghìn đồng).  

2.1.2 Tài sản 02: Tại xưởng chế biến đũa giấy KCN tiểu thủ công nghiệp 

Đắk Ha, gồm: Hệ thống đường dây, trạm biến áp 560KVA (hiện trạng đang hoạt 

động bình thường). 

Giá khởi điểm: 195.300.000 đồng (Một trăm chín mươi lăm triệu ba trăm 

nghìn đồng). 

2.2. Tổng Giá khởi điểm: 238.050.000 đồng (Hai trăm ba mươi tám triệu 

không trăm năm mươi nghìn đồng). 

2.3. Bước giá:  

- Tài sản 01: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) 

- Tài sản 02: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) 

2.4. Tiền đặt trước: tiền đặt trước bằng 15% so với giá khởi điểm/01 tài sản 

2.5. Tiền bán hồ sơ: Tài sản 01: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng); Tài 

sản 02: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng);  

3. Thời gian, địa điểm, hình thức, phương thức đấu giá:  
- Thời gian tổ chức đấu giá (buổi công bố giá): Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 

10/01/2022. Tại hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông. 

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo quy định tại điểm 

C khoản 1 Điều 40 và Điều 43 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016: 



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

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 

- Thời gian đăng ký và bỏ phiếu: Từ ngày 24/12/2021 đến ngày 07/01/2022. 

- Địa điểm đăng ký và nộp phiếu trả giá: Tại trụ sở Trung tâm DVĐG tài sản 

tỉnh Đắk Nông – đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông. 

- Điều kiện, cách thức đăng ký: Tổ chức, Cá nhân có đủ điều kiện để tham 

gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định của pháp luật 

khác có liên quan. 

Ai có nhu cầu đăng ký đấu giá tài sản xin liên hệ:  
Trung tâm DVĐGTS tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: phường Nghĩa Tân, thành phố 

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Điện thoại: 0261.223.6979. 
  

 Nơi nhận: 
- Báo Thanh Niên; 
- Cổng TTĐT Quốc gia về ĐGTS; 

- Cục QLCS (Bộ TC) 

- HĐGT CTY TNHH MTV Gia Nghĩa (đ/b); 

- Lưu: VT; HS.                                     

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

          Đinh Thị Mùi 
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