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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: Cục Thuế tỉnh Đắk Nông 

Địa chỉ: đường 23/3 Phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông. 

2. Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, bước giá; tiền đặt trước; tiền bán 

hồ sơ. 

2.1 Tài sản đấu giá: 03 xe ô tô đã qua sử dụng (bán lẻ từng xe), cụ thể: 

- Xe ô tô nhãn hiệu MITSUBISHI biển kiểm soát 48A-039.79 đã qua sử dụng; 

giá khởi điểm: 59.167.000 đồng 

- Xe ô tô nhãn hiệu MITSUBISHI biển kiểm soát 48A-0214 đã qua sử dụng; 

giá khởi điểm: 71.000.000 đồng 

- Xe ô tô nhãn hiệu MITSUBISHI biển kiểm soát 48A-0094 đã qua sử dụng; 

giá khởi điềm: 92.200.000 đồng 

2.2 Tổng giá khởi điểm: 222.367.000 đồng (Hai trăm hai mươi hai triệu ba 

trăm sáu mươi bảy nghìn đồng) 

2.3 Bước giá: 3.000.000 đồng/01 xe 

2.4 Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của từng tài sản. 

2.5 Tiền bán hồ sơ: 150.000 đồng/01 hồ sơ/01 xe.  

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

phút, ngày 13/01/2022. Tại hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh 

Đắk Nông. 

- Hình thức đấu giá: bỏ phiếu gián tiếp theo quy định tại Luật đấu giá tài sản 

- 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 27/12/2021 đến ngày 10/01/2022. 

- Địa điểm đăng ký: Tại trụ sở Trung tâm DVĐG tài sản 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: 0261.233.6979. 
  

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

- Cục QLCS (Bộ TC) 

- Cục Thuế tỉnh Đắk Nông(đ/b); 

- Lưu: VT; HS.                                     

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

  Đinh Thị Mùi 
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