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CONG TY MU GLk CONG HOA XA 1191 CHU NGIIIA VIT NAM 
HP DANU CONG MINTI QT Dc lap — Tir do — Hanh  phüc 
S6: 02 /QD-CTCM 

Quy Nhcrn, ngày 02 tháng 11 nám 2022 

OUYET DINH 

(V/v Ban hành Quy ché' dá'u giá tài san cong thanh 1j5,.) 

GIAM DOC CONG TY DAU GIA HqP DANH CONG MINU QT. 

- Can cü BO luât Dan si,r ntiàc CHXHCN Vit Nam näm 2015; 

- CAn ci'r Lust D.0 giá tài san nAm 2016; Nghj djnh s: 62/20171ND-CP ngày 16/05/ 
2017 cüa ChInh phü Quy djnh chi tit mt s diu và bin pháp thi hành Lu.t D.0 
giá tài san, Thông tu: 1 08/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 sOa di Thông tu s 
45/2017/ TT-BTC ngày 12/5/2017 cüa B Trithng B Tài chInh quy djnh khung thu 
lao djch vii d,u giá tài san và thông tu 48/2017/TT-BTC. 

- CAn cr Quyt djnh 3045/QD-UBND ngày 20/9/2022 cüa UBND tinh BInh Djnh v 
vic Phê duyt thanh 1? ô to, bin kim soát 77 B-2789 cüa SO VAn hóa và Th thao; 

- Thirc hin Hçp dng s 01/HD-DVDGTS v Mu giá tài san thanh I ô to bin 
kim soát 77B -2789 cüa SO VAn hóa và Th thao, vOi Cong ty Mu giá Hçip danh 
Cong Minh QT. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Ban hành kern theo quyt djth nay" Quy ch cuc Mu giá tài san thanh i 
ô to, bin kim soát 77 B -2789 cüa SO Van hóa và Th thao". 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1rc k tü ngày ky. 
A 7 7 A P A A a a A P Dieu 3. Thu truong cac Co quan, clan vl lien quan, can b9, nhan vien Cong ty dau gia 

Hçxp danh Cong Minh QT và nguOi tham gia Mu giá tài san, ngithi có tài san ban Mu 
giá có trách thim thi hành Quyt djnh nay. 

Nui nhln: 

- Nhu Diu 3; 
-Niêmyt; 
- Luu: HS, VT. 
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CONG TY DAU GIA CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HP DANII CONG MIMI QT Dc lap — Ti.r do — Hanh  phüc 

Quy Nhon, ngày 02 tháng 11 nám 2022 

QUY CHE DAU GIA TAI SAN THANH L' 0 TO, BIEN sO 77B-2789 
CUA so VAN HOA VA THE THAO B1NH DINH. 

('Ban hành kern theo Quy& djnh sá: 02 /QD-CTCMngay 02 thang 11 nàm 2022 cüa Giárn 
&c Cong y dou giá HQp danh Cong Minh QT, gi tat.' Cly dáu giá Cong Minh Q2 

Diu 1. Tài san dan giá, thôi gian, dja diem xem tài san và ban h so' tham gia du 
giá; tin mua h1 so' dâu giá, tin dt trir&c; giã kh&i dimtài san. 

- Tài san du giá là chic xe ô to thanh Iy,  bin s6 77B -2789 cüa Si Van hóa và Th 
thao, Giá khôi dim 160.000.000 dng. 

- Tnrâc khi dang k9 d.0 giá tài san, nguñ dang k du giá phài xem k5 ni dung Quy ch 
th l Mu giá, xem thrc trng xe ô to tharih l nói trên; niêm yt cong thai Thông báo Mu giá tài 
san, tr ngày thông báo dn ngày ti chirc Mu giá, tai  Sâ Vn hóa và Th thao, BInh Djnh; s 183, 
Lê Hông Phong, Tp. Quy Nho'n; Cong ty Mu giá Cong Minh QT - dja chi: s6 40/02, Tr.n 
Lirong, Tp. Quy Nhan, nu thôa man các diu kiin, quy djnh, th l Mu giá thI lam thu tiic dang 
k mua h so tham gia Mu giá. 

- Dja dim ban h sc, tip nhn h sa dang k, tin phi h sa, tin dt truâc và giá thai dim, bu6c 
giá ducic ghi ci th trong Thông báo Mu giá tai san niêm yt t.i các dja dim nêu trén. 

Diu 2.  iMi ttrçrng, diu kin tham gia Mu giá 
1. IMI tirqng tham gia Mu giá. 

Mu gia ti phông Van hr Si Van hóa & Th thao s 183, Lé Hng Phong, TP.Quy Nhcin. 
2. Diu kiin tham gia Mu giá. 
- Ngtrô'idäng k M11 giá phãi np 01 b h so' gm có: 
+ 01 bang dàng k Mu giá theo mu do Cong ty Mu giá Cong Minh QT phát hành, 

trong do ngithi dang k dâu giá ghi thông tin ci th dang k' Mu giá. 
+ 01 bàn photocopy gi.y CMND hoac CCCD 
+ 01 bàn chInh phiu np tin dtt tnrâc. 
+ 01 bI th.r và phiu trã giá do Cong ty phát hành cO dóng Mu treo, ngui Mu giá ghi 

My du thông tin và trà giã s tin Mu giá. 
- H sa tham gia Mu giá duqc bO vào thung phiu tai  phong Van thtx Sà Van hóa & Th 

thao s6 183, duông Lê Hng Phong, TP. Quy Nhcxn. 
Diu 3. Nhfrng trirông hçrp không dtrçrc dãng k Mu giá, trtr?ing hçp không dtrçrc 

tip tic tham gia Mu giá và trtrô'ng hqp bl trut quyn Mu giá. 
1. Nhfrng ngLrôi không thrqc dàng k Mu giã: 
Theo quy djnh ti khoãn 4 Diu 38 Lut dtu giá tài san ngoài ra con cO quy djnh sau: 
- NguOi dang k Mu giá là Cha, mc, vçr, chng, con, anh chj em rut hoc nhU'ng ngixri 

cüng trong hO,  thông &rcic däng k 1am 02 khách hang Mu giá trong mOt cuOc Mu giá. 

- NgixM bi truât quyn Mu giá v tài san Mu giá thi thông dang k) Mu giá lai  di voi loai 
tài san dO. 
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2. Các trLthng hçp không dirçrc tip tic tham gia dãu giá. 
a.Nguii dtng k du giá bj trut quyn du giá do vi pham quy chL 
b.Ngithi du giá di tr khi cuc ban dAu giá dâ tin hành cong b giá. 
c. Ngu?i dâu giá tr ch6i k biên ban quy djnh tai  khoãn 3, Diu 44; rut lai  giá, t ch6i 

mua tai  Diu 50 và 51 Lut DAu giá tài san. 
3. Các trirông hçp bj trut quyn du giá: 
- Ngi.rii du giá c6 tmnh gian ln diu kin d dang k du giá; th chirc hi hop, thông dong 

dim giá; không trã giá hoc dông giá ma không trã giá theo quy ch là Co du hiu thông dng; 
trã giá các vOng th 2 trâ di thp han giá khôi dim, cong them It nht môt bi.ràc giá. và các 
hành vi khác vi phm quy ch. 

- Co hành vi gay ri, lam mAt trt t%r & phong dAu giá hoc trà giá len cao ri bô lam 
cho cuc dAu giá không thành. 

- Các tnthng hcip bj truât quyén dâu giá theo quy djnh khoãn 5, Biu 9; Khoãn 3 Diu 44; 
Diu 50, 51 cUa Lut DGTS và pháp lut lien quan. 

Diu 4. Tin dt tru*c, tin mua hi so dAu giá và xfr 1y khoãn tin dt tnrOc. 
1. Tin dt trithc và tin mua hi su dAu gia: 
a. Tin dI Irithc 
- Ngtx&i dang k dAu giá phài nOp  khoân tin dt trtràc tirung dwmg gAn 20% giá kh&i 

dim cüa tài san, &rqc quy trOn dn hang triu. 
b. Titnph:'h sodàng kj &ugid. 
Theo Quy djnh pháp lut, là khoán thu khOng hoàn lai  cho ngu&i dAu giá; chi hoàn trã 

Iai cho ngtx&i dâu giá trong tnr?mg hqp không t chrc cuc dAu giá theo quy djnh. 
2. XLr 1 khoãn tin dt trtróc. 
a. Durc trd khodn lien dt trwO'c cho ngithi du gid trong cdc trzthng htlp  sau: 
- Trong th&i gian 03 ngày lam vic k ti ngày cuOc dAu giá két thüc,Cong ty dAu giá Cong 

Minh QT, chuyn giao tin dt tnróc cüa ngu&i trung dâu giá cho S& Van hóa và Th thao d 
trr vào tin mua tài san, ma nguOri trUng dAu giá phãi np theo quy djnh. 

-Trong thci han  chm nhAt 03 ngày lam vic, k ttr ngày két thüc cuOc dAu giá, Cong ty 
dAu giá Cong Minh QT Co trách nhim trã lai  khoãn tin dt truàc cho nhüng ngu&i không 
trüng dAu giá và nhtng ngi.rii do phãi chju phi chuyn tin (nu co); tnt tnnrng hçip vi 
pham quy ch& ch& ben có tài san dAu giá giãi quyt bang van bàn. 

- Ngrôi ding k dâu giá, sau rut lai  dang k trong thii hn con dang k' dAu giá. Ngithi 
dAu giá không dir cuOc Mu giá có l do chinh dáng,trong trtthng hcp bAt khã kháng. 

- Không t chirc cuc ban Mu già. 
b. Không Ira khodn Iitn dI Ir,thc c/to ngw?ii Jdu gid Irong cdc lrtthng hip sau: 
- Khoãn tin dt truâc không trã cho ngu&i Mu giá trong các tnthng hçip dtrâi day 

thuOc ngtrb'i có tài san ban dAu giá 'Kh.8, D.39 LDG.). 
- Dà np tin dt tnràc nhimg không tham gia buM cong b, giá cüa cuOc Mu giá ma không 

thuc trtthng hçip bAt khà kháng, và các hành vi quy dinh ti khoàn 5, Diu 9 Lutt Mu giá tài san. 
- Ngu&i Mu giá Tr ch6i k' biên bàn Mu giá; rut lai  giá, tr ch6i mua tai san theo quy 

djnh tai  Khoãn 3 Diu 44; Diu 50, 51 Lut Mu giá tài san; 
- Co hành vi gay r&, lam mAt trt tr ti cuc Mu giá, cô tinh vi phm quy ch a phOng Mu giá. 



4 

- Các tru&ng hçip bj trut quyn ctu giá và các quy djnh pháp 1ut khác lien quan. 
Diu 5. Nguyen tc và hinh thü'c du giá. 
1. Cuc du giá ducic tin hành phãi có It nht tir 02 ngi.thi dng k du giá tr& len. 
2. Hinh thrc du giá duçc thrc hin dAu giá bang bô phiu gián tip kt hqp vth du giá 

b.ng bO phiu tnjc tiêp nhiu vông ti cuOc du giá theo phwong thirc trã giá len. 
a. Hmnh Ihfrc dtu gid lnng böphilu gidn alp: 

- Khi np h sa dthg k du giá, nguôi dAu giá phãi bô phiu trã giá trong bI thu duçcc dan 
kin, có ch k cüa nguàri dAu giá ti vi trl giap lai cUa bI thu dung phiu trã giá và bô vào mOt 
phong bI kh ion han, bO vào thUng phiu d niêm phong ti s6 183, duông Lê Hang Phong, TP. 
Quy Nhan; duçic niêm phong ngay trén ming thüng phiêu chm thAt lüc 16 gRi 00 phUt cüa ngày 
kt thüc dang k và duçic bão quãn theo dtng quy djnh.Trizong hcip bI h si dAu giá ma có hai bI 
thu trà giá thI ch9n bI thu có phiu trã giá cao nhât. 

- DAu giá viên diu hành cuc dAu giá miii it thAt mt ngtthi tham gia dAu giá giám sat 
sr nguyen vçn cüa trng phiu trã giá; tin hành bóc timg phMu trà giá,công bó s6 phiu hgp 
l, s phiu không hcip i, cong b trng phiu trà giá, và cong b ba phiu trã giá cao nhAt; 
chQn ba nguôi trã gián tiêp giá cao nhAt vao vông Au trirc tiêp. 

- Trueing hcip có tr hai ngu?ñ tth len cüng trá giã cao thAt thi ngay t?i  bui Cong b6 giá, 
dAu giá viên th chcrc dAu giá tip giUa nhUng nguii cüng trã giá cao thAt d ch9n ra nguñ 
tring Mu giá. DAu giá viên quyt djnh hmnh thic Mu giá bang bO phiu trirc tip. 

- Vông thü' 2 tr& di dAu giá bang hlnh thtrc bô phiu trirc tiêp, dong thi là lan 01 
cUa hInh thi'rc bO phiu trrc tip, tAt cã nhfrng ngtrà'i du phãi trã giá r vông nay; vông 
sau do (vông thir 3) dirqc tüy tham gia không bAt buc 

b. ifinli lhfrc du giá bing bóphilu tr(rc flIp: 
bi- Khi chpn ba ngu*i trã gián tip giá cao nhAt vào vông Mu trrc tip. Trzt&ng hcxp 03 

philu dng có giá cao nhá't thI chQn them philu có giá cao nhl, trwông hçp nay nlu có cüng 
2,3... philu cao nhI thI chQn vào hIt, khong chQn philu cao thir 3, trtthng hQp chQn philu cao 
nMt, philu cao nhI vàphilu cao thi 3, nlu có nhiuphiEu cao th& ba ä'iu dtrqc vào ddu tiê'p. 

b.2. Trw?ing tc bitt, ch9n 03 ngu?ri CO p/thu ttông trd giá cao nh&, zlu giá dd trO cao 
hon giá k/:Oi dilm tài san trên 30% liii du vào diu yang frye flIp và thy !hêm ngwôi cO 
philu cao thfr n/il vào Iii am gia Ira gid yang 1r4rc hIp 'nè'u hQ dng3,), can không dông j dáu 
flIp thl ía chfrc b6c Ihám và c/ti trong Iru'ông /,çlp  nay nlu h9 dng fl diu flIp I/il n/zfrng 
ngwôi nay dwic Ird giá bfr giá khöi dilm hrO len và Ira gid II nhI 01 bir4c gid; nlu cO Itt 02 
philu IrO' len càng dng gid I/il CO i/il t6 chfrc b6c I/tam. 

b.3. Tru'ong hçrp cO tfr 02 ngrôi tr& len cüng trã mOt  giá cao thAt thi t chirc Mu gia tip gitta 
thOng nguii ci1ng Ira gia cao nhAt d ch9n ra ngui tthng Mu giá hoc cO mt nguii yêu cu tiêp tue 
trã giá, con nhüng ngu*M ida ti ch6i tip tiic trã giá thI DAu giá viên phát phiu trà giá cho nguOi yêu 
cAu tip tiic Ira giá, giá Ira phãi cao han giá cUa yang Inrâc lin k it nhAt mt buâc giá. Nu nhOng 
ngu?ñ trã cOng giá cao nhAt ma vuot Irén 30% giá khôi dim, không dng Mu giá tip hoc khOng 
Co nguOi trã giá cao hon thi Mu giá viên t6 chüc bc thãm M ch9n nguOi tthng Mu gia. 

- Trtthng hcrp CO 02 nguOi trâ len trá giá cao thAt, có mt rt'it, tir chi trà giá thI cac nguoi 
cOn lai tip trà giá cao hon, it thAt mt buOc giá, là trCing Mu giá. 

b.4. O các vOng Mu giá tip theo, can bO gi1ip vic cOa COng ty phát phiu trã giá cho nguOi 
däng k Mu giá, ghi s6 tin trà giã vào phiu trong thxi gian 02 phüt; nguOi Mu giá np phiu trâ 
giá, DAu giá viên cong bó tOng phiu trá giá và cOng b phiu trâ giá cao nhAt. Cuc Mu giá tip 
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tiic phát phi&i Ira giá cho dn khi không con ngtrôi trâ giá; t?i  vOng dAu giá tip theo (3,4...), 
không cO ngi.rñ tham gia trã giá thI nguii có phiu trà giá cao nht là nguii trang du giá. 

Diu 6. Phiu trã giá, blthc giá, phiro'ng thü'c bô phiu trã giá, cong b6 trüng du giá 
và cuc du giá bt thành. 

1. Phiu trã giá: PhMu trã giá do Cong ty dAu giá Cong Minh QT phát hành, dOng du treo; phiu 
hcp l là phieu ghi dÀy dü các thông tin trên ti phiu trá giá; d6i vth phiu không hcip 1 là phiu trã giá 
không ghi các thông tin trén t phiu Ira giá hoac không ghi trã giá. TnxOng hcp phMu Ira giá có nhAm 
ln v cons6 trong dAys6 thI can eli vào chü vit v days6 do và ngirçlc li. 

2. Mirc bu'óc giá: 
- Dâu gia vien và t6 chrc có tài sAn Mu giá th6ng nhAt bi.râc giá mIre t6i thiu 10 Iriu d6ng. 
-Trueing hçip có diu chinh buâc giá các vOng tip theo phAi di.rcic Cong b6 cho ngueii 

dAng k Mu giá chãm nhAt là t?i  theii dim t6 ehlre dAng k Mu giá. 
3. Phiroiig thfrc bö phiu trA giá: 
3.1. Nguài Mu giá bô phiêu trA giá gián tiêp cUng lUc np h sa däng k tham gia Mu gia. 
a). Phiu trã vông gián tip tIr giá khâi dim trô len hoc cao han giá khi dim It 

nht mt buâc giA hotc hai, ba buc giá ..., nhung phAi trôn s6 hang triu; phiu trA giá 
duçic giU bAo mt theo quy djnh cho den khi t6 chlic cuOc bAn Mu giA cong b6. 

Vi du: -Phiu trã giá hop lé dôi vói tài sAn có giá 160.000.000d gm các phiu: 
+ Ong B trd giá ngang giá kh&i dkm là 160.000. 000d là phku hop lê. 
+ Ba D trá g14 giá khói dkm 160.000.000d +10.000. 000d (lbir&c ia)=17a 000. 000d,1àph1èu hop lê. 
+ Ong A trá giá, la'y giá khó'i ã'im 160.000.000d +34.000.000d (Iwn 03 bwác giá và trôn 
hang triu) = 194.000. 000d, là philu hop lê.  
- Phiu trA giá không hop Iê g6m các phiu: 
+ Ba D Ira giá giá khài diem 160.000.00+8.500. 000d= 168.500. 000d, là philu không 
hop lc,  vi khong Iron bithc giá và khOng trôn hang trieu. 
+ Ong A trO giá, lciy giá khài diem 160.000.000d+30.500.000d = 190.500.000d, lãphilu 
khôn' hop  lê, (vi khOng trOn s hang triu). 

b). Phiu trA vông thfr 2 và các vông tip theo thI phiu trA giA cao han giA kh&i dim 
phãi it nht môt buàc giA, hoc hai, ba bi.ràc giA...; 

Vj:- Phiu trA giA vOng th1r2 hyp 1 dôi vói tài sAn có giá:160.000.000d, gm các phiu: 
+ Ba B trá giá vOng th& 2 cao hon giá kh&i dim It nhdt mç31 bithc giá là 

160.000. 000d + 10.000.000 d = 170.000. 000d là philu hcrp lçi 
+ Ong D Ira gi4 ld giá khc?i dim 160.000. 000d +22.000. 000d =182.000.000 d, làphiu hop l. 
- Phiu trã giá vOng thu 2, không hçp 1 gm cAc phiu: 
+ Ong C Ira giá ngang giá khói dim 160.000. 000d là phiu khong hop l, vi vông thz 

2 cao hon gid khái dk,n It nhôt m3t bithc giá. 
+ Ong A trá giá, lciy giá kh&i diem 160.000. 000d + 8.500. 000d = 168.500. 000d, là 

phiê'u không hop l, vi không trOn bjr&c giá, khong IrOn hang triu; 
3.2. DAu giA viên cong b6 két quA bO phiu trA giA yang Mu và cAc vông tip theo, s6 

phiu hçip 1, không hçip l. D6i vâi phiu trA giA không hçcp l thI cong b6 h9 ten cUa ngueii 
dang k Mu giá vi phm Quy ch Mu giá và xem xét có th bj truÀt quyn Mu giá. 

3.3. Giá khOi dim vông thlr 2 trâ di là giA cao nhÀt cUa vông 1in k trithc do vA trA giA 
vOng thlr 2 trâ di, lAy giA khôi dim cong it nhAt trôn mOt  buàc giA hoãe nhiu buàc giA. 
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4. Cong b6 ngirô'i trüng du giá và cuc du giá bt thãnh: 
- Sau mi vông du giá, Du giá viên cong b giá trã cao nht cüa vông du do và nhAc 

lai 03 1n, mi thn cách nhau khoãng 30 giây, tht ca ngix&i du giá du tü ch& không bO 
phiu trâ giá thI Du giá viên cong b ngu1i trã giá cao nhAt trñng du giá. 

- Cuc du giá bt thành theo du 52 Lut Du giá tài san. 
Diu 7.  NgwM dãng ky du giá di diy cuc du giá thic hin các quy dnh sau: 
1. Nguôi du giã phãi có mt dUng thñ gian và dja dim theo quy djnh trong thông báo ban dAu 

gia da niêm ykCOng ty dAu giá COng Minh QT không gCri giAy mài riéng. Khi di ngrnii dAu gia phái 
mang theo giy CMND hoc giyti tUy than có ãnh d kim Ira lrisàc khi vào phong du giá. 

2. Chi ngirôi CO ten trong Dcm dang k3' du giá mài dt.rcic vào phong du giá. Khi vào phông 
du giá, nguxi du giá phãi giU trt ttr chung; tt din thoi và không sr diing din thoai trong 
phOng du giá. Dng th?ñ phãi tuãn thU Quy ch du giá và diu hành cUa Du giá viên trong 
su6t thai gian du giá, không di.rçic ra ngoài chua có sr dng d.0 giã viên; 

3. Ngiii dàng k du giá, nh.rng không trrc tip tham di.r cuc d.0 giá thI &rçlc u' 
quyn cho ngithi khác thay mInh tham dir cuc du giá, vic Uy quyn phãi thirc hin theo 
dUng quy djnh cUa pháp 1ut v Uy quyn. 

4. Mçñ kin khiu nai,  thc mc phãi &rcc trInh bay truâc khi tin hành cuOc du giá 
d diiçic xem xét, giài quyt.Du giá viên không giài quyt di vOi cãc thc mac, khiu kin 
disçic trmnh bay khi cuOc du giá dang tin hanh; 

5. Sau khi nguai tnIng du giá, EMu giá viên 1p  biên bàn bàn du giá thành, lam hçcp 
dng mua bàn tài san d&u giá ba ben. 

Diu 8. Trách nhim và thm quyn cUa Du giá viên diu hành cuc du giá 
1. Trách nhim cüa Dãu giá viên. 
- Du giá viên và than viên Cong ty Du giá Cong Minh QT phãi bão dam bI mt v hç 

ten, s krcing ngi.rói däng k) du giá; trung thirfC, mirth bach  trong qua trInh bàn du giá; 
- Ph bin Quy ch cuOc bàn du giá, giâi thiu v mInh, can b giUp vic, nguai có tài 

san bàn dâu giá, ng.r1i tham dir dâu giá (neu co), ngi.r?i dang k dâu giá; xü 1 kjp thai các 
tInh hung xãy ra trong cuc bàn dAu giá và chju trách nhim trtr&c pháp 1ut. 

2. Tham quyen cua Dau gia vien 
- Quyt djnh tm drng cuOc du giá d xCr l ngtrai vi phm Quy ch cuc du giá. 
- D nghj ca quan cO thm quyn xi 1 theo quy djnh cUa phàp lut di vâi các hành 

vi, vi phm gay hu qua nghiêm trQng trong qua trInh tt chirc diu giá. 
- Các quyn khác theo quy d:nh  cUa pháp lut Va cUa Quy ch du giá nay. 
- Quy ch cuOc du giá v chic xe ô to thanh I nói trên cUa Cong ty DAu giá Cong 

Minh QT ban hành duçic niêm yt cong khai tai  COng ty,S& Van hóa và Th thao, BInh 
Djnh, d các th chrc, cà nhân bi& và th?c hin. 

Quy ch nay có hiêu 1rc tr ngày k.I. 
Noi nhân: 
- Nhu Diu 3 cUa Quyt djnh; 
- Luu: HS, VT. 
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