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S& 01 /QD-CTCM  

CON HOA xA HQI dilU NGEIA VIT NAM 
Dc lap — Tir do — Hanh  phüc 

Quy N/ion, ngày 01 tháng 10 nárn 2022 

UYET 

(V/v Ban hành Quy ché' dáu 

GIAM DOC CONG TY DAU GIA  

INH 

Ia tài san cong thanh l 

çw iWii CONG MINU QT. 

- Can cü BO 1u.t Dan sir nixàc CHXHCN Vit Nam nãm 2015; 

- Can cü Luat  Du giá tài san nàm 2016; Nghj djnh s: 62/2017/ND-CP ngày 16/05/ 
9 9 A 9 A A 7 2017 cua Chinh phu Quy dnh chi tiet mçt so dieu va biçn phap thi hanh Lut Dau gia 

tài san, Thông ttr:108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 si:ra di Thông tu s 45/2017/ 
TT-BTC ngày 12/5/20 17 cüa B Trithng B Tài chInh quy djnh khung thu lao djch vi 
d,u giá tài san và thông tu 48/201 7/TT-BTC 

- C ci.'r Quyt djnh 3045/QD-UBND ngày 20/9/2022 cüa UBND tinh Blnh Djnh v 
vic Phê duyt thanh 1 ô to, bin kim soát 7 B-2789 cüa S& V hóa và Th thao; 

- Thirc hin Hqp dng s 01/HD-DVDGT v Mu giá tài san thanh 1 ô to bin 
kim soát 77B -2789 cüa S& Van hóa và h thao, vói Cong ty Mu giá Hçp danh 
Cong Minh QT. 

QUYET 4NH: 

Diu 1. Ban hânh kern theo quyt djnh nay 'Quy ch cuc Mu giá tài san thanh i 
* * .x .x .7 . . . ,, o to, bien kiem soat 77 B -2789 cua So' Van s a va The thao 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc k ti'r ng:y kg'. 
9 A F A A A A Dieu 3. Thu trizang cac co quan, don vl lien quan, can b9, nhan vien Cong ty dau gia 

Hçp danh Cong Minh QT và nguii tham gi. Mu giá tài san, nguäi Co tài san ban Mu 
giá cO trách thim thi hành Quyt djnh nay. 

Noi nhln: 

- Nhu Diéu 3; 
- Niêm yet; 
-Liru:HS,VT. 
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CONG TY MU GIA 
HP DANII CONG MNH QT  

CONG I O& xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dôclâ. —Ttrdo—Hanhphüc 

QuyIVhon, ngày 01 tháng 10 nám 2022 

QUY CHE Mu GIA TAI SAN TH NH L 0 TO, BIEN sO 77B-2789 
CUA S( VAN HOA VA T E THAO B!NH DNH. 

(Ban hành kern theo QuyIt djnh s: 01 /QD- I TCMngày 01 tháng 10 nãrn 2022 cza Giárn 
&c Cong y dàu giá HQp 'anh COng Minh Q7 

Diu 1. Tài san du giá, thô'i gian, dla  di xem tài san và ban h so tham gia du 
giá; tin mua hli so du giá, tin dt trtrórc; giá khôi dimtài san. 

- Tài san dâu giá là chic xe ô to thanh l, bin s6 77B -2789 cUa Sâ Van hóa và Th 
thao, Giá khôi dim 160.000.000 ding. 

- Trithc khi dang k3 du giá tài san, ngu1i däng k du giá phãi xem k nOi  dung Quy 
ch th 1 d.0 giá, xem thirc trng xe ô to thanh l nói trên; niêm y& Cong khai Thông báo 
du giá tài san, tr ngày thông báo dn ngày th chüc dâu giá, tai S& Van hOa và Th thao 
BInh Djnh; S6 183, dumg Lê Hng Phong, thành ph6 Quy Nho'n; Cong ty du giá Hçp danh 
Cong Minh QT - dja chi: so 40/02, duing Trn Lucing, thành phó Quy Nhcin, nu thOa man 
các diu kin, quy djnh, th 1 d.0 giá thI lam thu tiic däng k mua h6 so' tham gia du giá. 

- Dja dim ban h6 so', tip nhtn h sci dang ky du giá, tin phi h so' du giá, tin dt trithc 
va giá khii dim, buàc giá dirqc ghi ci th trong Thông báo du giá tài san niêm yt ti các dja 
diem nêu trên. 

Diu 2. 061 ttrqng, diêu kin tham gia du giá 
1. 06i ttry'ng tham gia dâu giá. 
- Các Ca nhân, t6 chirc cO nhu cu mua du giá tài san thI lam thu t%ic, np h6 so' dang k 

du giá ti s6 nhà 40/02, duông Trn Lucing, ph mg Nguyn Van Cir, TP. Quy Nhm. 
2. 0iu kiin tham gia du giá. 
- Ngu'idáng ky du giá phãi np 01 b 6 so'g6m có: 
+ 01 bang dang k ctu giá theo mu do C ng ty du giá hçip danh Cong Minh QT phát 

hành, trong do ngiz?i dang k du giá ghi thông tin cu th dang k du giá. 
+ 01 bàn photocopy gity CMND hoc CC D 
+ 01 bàn chInh phiu np tin dt truàc. 
+ 01 bI thu và phiu trà giá do Cong ty p at hành CO dOng du treo, ngu?ii du giá ghi 

dy dü thông tin và trã giá s6 tin d.0 giá. 
- H6 so' tham gia du giá duçrc bô vào thüng phiu tai  s6 nhà 40/02, du?ing Trtn Luang, 

phuàng Nguyn Van Cr, thành ph6 Quy Nho'n. 
Diu 3. Nhfrng tru&ng hçrp không dirçrc däng k dâu giá, trir?ing hçp khong thrçrc 

tip tyc tham gia dâu giá và trirong hçrp bj t ut quyn du giá. 
1. Nhfrng ngtrôi không thrçc dãng k d giá: 
Theo quy djnh ti khoãn 4 Diu 38 Lut d giá tài san ngoài ra cOn cO quy djnh sau: 
NguOi dang k du giá là Cha, m, vq, ch , con, anh chj em ruOt hoc nhüng ngithi cüng 

trong hO khu, không ducic däng k lam 02 khãc hang du giá trong mOt cuOc du giá. 
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2. Các tnrôiig hçrp không dirçc tip tic tham gia du giá. 
a.Ngi.thi dang k du giá bj trut quyn du giá do vi phm quy eh. 
b.Ngrii dAu giá di tr khi cuc ban dtu giá dà tin hãnh cong b giá. 
c. Ngthi dAu giá tr chii k biên bàn quy djnh ti khoân 3, Diu 44; rut 'aj  giá, tr chi 

mua tai  Diu 50 và 51 Lut Du giá tài san. 
3. Các trtrô'ng hçrp b  trut quyn du giá: 
- Ngthi Mu giá c tinh gian 1.n diu kin dé dang k Mu giá; t chüc hi h9p, thông 

dng dim giá; không trà giá là d.0 hiu thông dng; trã giá các vông thir 2 trO di thp hon  
giá kho'i dim, cong them It nht môt birO'c giá  và các hành vi khãc vi ph.m quy ch. 

- CO hành vi gay ri, lam mAt trt tr & phàng Mu giá hoc có Mu hiu trã giá lam cho 
cuOc Mu giá không thành ma DAu giá viên d nh&c nh6, nhung vn vi ph.m. 

- Các trtthng hcip bj truât quyên dâu giá theo quy djnh cüa Lut DGTS Va pháp lust lien quan. 
Diu 4. Tin dt tru*c, tin mua h so' dâu giá và xfr Iy khoãn tin dt trtro'c. 
1. Tin dt tru&c và tin mua h so' dâu giá: 
a. Tin dt trithc 
- Ngithi däng k Mu giã phãi flop khoàn tiên dt truâc ti.wng thwng g.n 16% giá khi 

dim cüa tài san, duqc quy trôn dn hang nghIn. 
b. Titn phih so' dáng kj du gid. 
Theo Quy dijnh pháp lut, là khoàn thu không hoàn 'a  cho ngu?ñ Mu giá; chi hoàn trã 

lai cho nguci dâu giá trong trizô'ng hçxp không th chxc cuc Mu giá theo quy dnh. 
2. Xu 1 khoãn tin dt trithc. 
a. Dwic Ira k/ioán Iin dI Irithc cho ngwô'i dtJu gid Irong cdc Irzthng hip sau: 
- Trong thi gian 03 ngày lam vic k ffr ngày cuc Mu giá kt thüc, Cong ty Mu giá Hcp 

danh Cong Minh QTchuyn giao tiên dt truâc cüa ngix?i triing Mu giá cho S Van hóa va Th 
thao d trir vào tin mua tài san, ma nguôi tráng Mu giá phài np theo quy djnh. 

-Trong thi hn chm nhAt 01 ngày lam vic, k tir ngày kt thüc cuc Mu giá, Cong ty 
Mu giá Cong Minh QT cO trách nhim trà li khoán tin dt truàc cho nhung ngui không 
trüng Mu giá va nhung ngui do phãi chju phi chuyn tin (nu co). 

- Ngui dang k Mu giá, sau rut li dang k trong th?i hn con da.ng k Mu giá. Nguii Mu 
giá không dir cuc Mu giá cO l do chInh dáng, trong tru0ng hçip bAt khã khang. 

- Không t chirc cuc ban Mu gia. 
b. Không Ira khoãn 1in dI lrw.ó'c cho ngithi du giá trong cdc 1rw4ng hpp sau: 
- Dâ np tin dt truâc nhisng không tham gia bu& cong b giá cüa cuc Mu giá ma không 

thuOc tnxing hç bAt khã kháng, và các hành vi quy djnh tai  khoàn 5, Diu 9 Lut Mu gia tài san. 
- Ngithi Mu giá Tr chi k biên bàn Mu giá; rut li giá, ffr chi mua tai san theo quy 

djnh tai  Khoàn 3 Diu 44; Diu 50, 51 Lust dâu giá tài san; 
- CO hAnh vi gay r6i, lam mAt trt tr tai cuOc Mu giá, c tinh vi phm quy ch a phOng Mu giá. 
- Các trithng hçrp bj truAt quyn Mu giá và các quy djnh pháp 1utt khãc lien quan. 
Diu 5. Nguyen tc và hInh thüc dAn giá. 
1.Cuc dAu gia dtrçxc tin hành phãi cO it nhAt t1r 02 ngi.thi dang k Mu gia tth len. 
2. Hinh thirc Mu giá &rqc thirc hin Mu giá b&ng bO phiu gián tip kt hcp vâi Mu giá 

bang bO phiu trirc tip nhiu vOngti cuc Mu giá theo phirong thIrc trã giá len. 
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+ Ong A trá giá, idy giá khài dim 160. t00. 0006+14.000. 000d (hon 4 bzthc gia) = 
174.000.0004 là philu hop lê.  

- Phiu trã iá khôn h s lé m các . hi 
+ Ba D Ird gid giá khài dim 160.000. 000d 2.500. 000d 162.500.0004 là philu khong 

hop l, vi không trôn bzróc giá. 
+ Ong A trá giá, lôy giá khài dkm 160. I00.0006+13.500.000d 173.500.0004 là 

philu khong hap  lê, (vi không trèn sJ hang ng lii). 
b). Phiu trã vông thfr 2 vã các vông tip heo thI phiu trã giá cao hn giá khii dim 

phãi It nh.t môt buâc giá,  ho.c hai, ba birâc giá. 
VIdu: 
- Phiu trã giá vông thir2 hçp 1 dôi vói tài san có giá:160.000.000d, gm các phiu: 
+ Ba B trá giá vông thz 2 cao han giá khài dim It nhá't m5t bithc giá là: 160.000. 000d 

+ 3..000.000 d = 163.000.000d làphié'u hop l. 
+ Ong D trá giá, My giá /th&i dim 160.000. 000a' +12.000. 000d =172.000.0004 làphilu hop l. 

- Phiu trã giá vông thu 2, không hçrp 1 gm các phiu: 
+ Ong C trá giá nganggiá khói di,n 160.000. 000d là phiêu khóng hop l, vi vông thz 2 

cao hon giá khói dim It nMt m5t bithc giá. 
+ Ong H trá giá, lá'y giá khài diem 160.000.000d + 3.500.000d = 163.500.000d, là 

phku khong hop l, vi không trôn bzràc giá. 
3.2. Du giá viên cong b6 kt qua bô phiá4 trã giá vông du và các vông tip theo, s6 

phi&i hqp l, không hqp lê. D6i vth phiu trã gii không hcp l thI cOng b6 h9 ten cüa ngu&i 
dng. k dtu giá vi phm Quy ch du giá và dug nhiên bj tru&t quyn du giá. 

3.3. Giá khöi diem vông thi 2 tth di là giá ao nht cüa yang 1in k trixóc do Va trã giá 
vOng thir 2 trâ di, lAy giá khOi dim cong It nhAt tfon mt buâc giá ho.c nhiu bithc giá. 

3.4.Trtrong hçrpcó tr 02 hoc 03 ngtrô'i cüng trã mt mirc giá cao nhAt thi nhUng ngu&i 
nay phai tip Wc (huj3c) tham gia trà giá cho dni khi có nguôi trã giá cao nhAt dirge trüng dAu 
giá mua tài san. Nu qua vông dAu thr 4 tth di, không ch9n dirge nguài trã giá cao nhAt ma vn 
con có tfr 02 hoc 03 ngtri cüng trã mt giá d&u tir ch6i tMp tic tham gia trà giá, thI DAu giá 
viên t6 chüc b6c thäm gitta nhttng ngirñ do và cong b6 nguOi trüng dAu giá. 

-Trithng hçp hai ho.c ba ngithi cüng trã mt giá cO mOt  nguOi yêu cu tip tic trã giá, cOn 
mOt hoc hai nguri kia tir ch6i tip We trá giá thI Dâu giá viên phát phiu trã giá cho ngui yêu 
câu tiêp ti,ic trà giá, giá trâ cao hon giá cUa vOng tr 

-Tnrmg hçip có tir 02 ngutM Ira giá, Irong do cO 
liphácaohacüanguOitragiácaonhAt,: 

4. Cong b6 ngirbitrüng dAu giã: 
Sau mi vOng dAu giá, DAu giá viên cong 1 

lai 03 1n, mi lAn cách nhau khoáng 30 giây, 
phMu trà giá thI DAu giá viên cong b6 ngiroi trã 

Diu 7. Ngirbi dáng k dAu giá di dr cu 
1. Ngi.rOi du giá phãi CO mt dung thOi gian 

dAu giá dirge niêm yt. Cong ty dAu giá COng Mini 

rae lien kê It nhât mOt  bi.râc giá. 
.gacaonhAttirch6itragiáthIngi.roicon 
nhAt mOt  bi.rót gia và là giá &rçic IrCing dAu gia. 

6 giá trã cao nhAt cüa vOng dAu do Va nhc 
tAt cà ngiri Mu giá du tü ch6i không bO 
iá cao nhAt trüng dAu giá. 
Mu giá thijc hin các quy d1nh sau: 
'a dja dim theo quy djnh trong thông báo ban 
QT khOng gui giAy mOi riêng. Khi di tham gia 

G 1'Y 
.GA 
DANH 

MINH QT1 

-4 
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a. Ifinli thfrc ttáu gid bang bOphilu gidn flIp: 
- Khi np h sci däng k dAu giá, ngu?ñ du giá phài bô phiu trà giá trong hi thu dtrccc dan 

kIn, có chit k cüa ngixôi Mu giá tai  vj trI giáp lai cüa hi thu dimg phi&i trá giá và bO vào mt 
phong bI kh6 A4, bô vào thüng phiu dà niêm phong tai  s nhà 40/02, thrông Tr.n Lucmg, 
phithng Nguyn Van Ci'r, TP. Quy Nhcin; &rqc niêm phong ngay trên ming thüng phiu chm 
nht li'ic 16 gRr 30 phCit cUa ngày k& thic clang k và duçic bão quan theo d(ing quy djnh. 
Trung hçirp bI h sci Mu giá ma có hai hi thu trã giá thl ch9n bI thu cO phieu trã giá cao nMt. 

b. Hmnh tIuc ttIu giá bang bóphilu Ir(rc tiêp: 
- Khi ma cuc ban Mu giá, Du giá viên tin hành mc phong bi phiu trã giá truàc sr 

giám sat cüa dai  din ngu?Yi clang k Mu giá, ngtn1i có tài san Mu giá, cong b giá dà trã cüa 
timg ngi.ri clang k Mu gin a vOng hO phiu gián tip và cong b phiu trã giá cao nht; tht 
cã nhfrng nguô'i trã gián tip dêu vào vOng dãu tric tip. 

- O các vông Mu giá tiêp theo, can b ginp vic cUa Cong ty phát phiu Ira giá cho nguii clang 
k Mu giá, ghi s6 tin trâ giá vào phiu trong thôi gian 02 phüt. Ht thôi gian ghi phiEu, nguñ Mu 
giá np phiu trã giá, D&u giá viên cong b tirng phiêu trã giá và cong ho phiu trà giá cao nht. 
Cuc Mu giá tip tiic phát phiu trá giá cho dn khi không con ngui Ira gia. Ti vOng Mu giá tip 
theo (3,4...), không cO nguOri tham gia trã giá thi ngixii có phiu trã giá cao nht cüa vOng trithc 1in 
k là ngucM trüng Mu giá. 

- VOng thu 2 trr di dâu giá bang hlnh thu'c bô phiu trirc tip, dng th?yi là thn 01 
cüa hinh thi'rc hO phiu trirc tiêp, tt cã nhirng ngu*i du phãi trã giá & vông  nay; vOng sau 
do (vOng thu 3) duçic tüy tham gia không b.t buc. 

Diu 6. Phiu trã giá, btthc giá, phtroiig thfrc bô phiu trã giá, cong b trüng Mu 
gin và cuc Mu giá bt thành. 

1. Phiêu trã giá: Phiêu Ira gia do Cong ty dâu giá hçip danh Cong Minh QT phát hãnh, dóng Mu 
treo; phiu hcp l là phiu ghi My dü các thông tin trên tr phi&i Ira giá; di vói phiu không hçip 1 là 
phieu trã gia không ghi các thông tin trén t?i phiu trã giá hoc không ghi trã giá. TruOng hcip phiu trà 
giá có nhIm ln v con sé, Irong dAy s thI can cir vào chit vi& v dày s6 do và nguqc li. 

2. Mfrc bir&c giá: 
- Du giá viên va t6 chirc cO tài san Mu giá thng nMt buàc giá mire t6i thiu 03 triu dng 

(gn2%). 
-Tnr&ng hcip CO diu chinh buOc giá the vOng tip theo phãi duçic cOng b6 cho nguori 

clang k) Mu giá chm nht là i thyi dim t6 chirc clang k Mu giá. 
- 3. Phiro'ng thfrc bO phiu trã gin: 

3.1. Ngtthi dâu giá bO phiu trà giá gián tip cUng lüc np h sci clang k tham gia Mu giá. 
a). Phiu trã vông dâu tir giá khOi diem tr& ten hoc cao ho'n giá kho'i dim It nht 

mt btr&c giá hoc hai, ba bu*c giá ..., nhirng phãi trôn s6 hang nghIn; phiu trã giá 
duçic gilt bão mt theo quy djnh cho dn khi t6 chirc cuc ban Mu giá cong b& 

VIdu: 
-Phiu trã giá hop lê dôi vOi tài san có giá 160.000.000d gm các phiu: 
+ Ong B trá giá ngang giá khó'i dilm nghTa là 160.000. 000d là philu hop lê. 
+ Ba D trá giá, giá kh&i dilm 1600000+3.000. 000d (lbwác gia) = 163.000. 000a', là 

philuhoplê.  
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dAu giá, ngui du giá phài mang theo giy CMND hoäc giy tti tüy than có ânh d kim tra trtrOc 
khi vào phông dAu giá. 

2. Chi nguài có ten trong Dan ding k du gi4 mâi &rçic vào phông dAu giá. Khi vao phông 
dAu gia, ngu?i du giá phái giü trot tir chung; tt di thoai và không sü d%lng din thoai trong phong 
ctAu giá; không duçic ghi am, chiip hInh, quay phim 1hi chua &rçic D&u giã viên cho phép. Ding thôi 
phãi tuán thU Quy ch du giá và diu hành cüa Du gia viên trong su6t thri gian Mu giá; 

3. Ng.r?ñ dang k Mu giá, nhung không t4i,rc tip tham di,r cuOc  Mu giá thI thrçic u' 
quyn cho ngi.r1i khác thay mInh tham dr cuc Mu giá, vic Uy quyn phãi thirc hin theo 
dUng quy djnh cUa pháp 1ut v Uy quyn. 

4. Mçi kin khiu nai,  th.c mc phãi drçi trInh bay truàc khi tin hành cuc Mu giá 
d &rcYc xem xét, giãi quyt. Cong ty Du giá Cong Minh QT, BAu giá viên không giãi quy& 
d6i vâi các thc mac, khiu kin di.rcic trInh bay khi cuc Mu giá dang tin hành; 

5. Sau khi nguYi trUng Mu giá, Du giá viên 1p  biên bàn ban Mu giá thành, lam hçip 
dng mua bàn tài san Mu giá ba ben. 

Diu 8. Trách nhim và thm quyn cüa Dâu giá viên diu hành cuc du giá 
1. Trách nhim cüa fMu giá vien. 
- Du giá viên và nhãn viên COng ty Du giá Cong Minh QT phãi bão dam bI mt v h9 

ten, s krcmg ngui däng k Mu giá; trung th?c, minh bach  trong qua trInh ban Mu giá; 
- Ph bin Quy ch cuc bàn Mu giá, giâi thiu v mInh, can hO giUp vic, ngi.r?ri Co tài 

san bàn Mu giá, nguri tham dir Mu giá (nu co), ngithi dang k Mu giá; xU 1 kjp thri các 
tlnh hu6ng xáy ra trong cuOc bàn Mu giá và chji trách nhim tniâc phap 1ut. 

2. Thm quyn cüa Du giá viên 
- ThAm quyn quyt djnh tam  dirng  cuOc Mu giá d 1p biên bàn xU 1 vi phm Quy ch 

cuc dâu giá. 
- D nghj ca quan CO thAm quyn xU 1 theo quy djnh cUa pháp lust d6i vâi các hành vi, 

vi pham gay hu qua nghiêm trong trong qua trInh t chUc Mu giá. 
- Các quyn khác theo quy djnh cUa pháp lust  và cUa Quy ch Mu giá nay. 
- Quy ch cuOc Mu giá v chic xe ô to thanh l nói trên cUa Cong ty Du giá hqp danh 

Cong Minh QT ban hành. Trong qua trInh thrc hin cO nhng vn dà phát sinh mâi và cO 
nhftng dim chua phU hp thI &rqc sira d&, b sung cho phU hp thi,rc th. Quy ch nay dic 
niêm yt cong khai tai  Cong ty và nai giao djch t chUc cuOc Mu giá và S Van hóa và Th 
thao BInh Djnh, d các t churc, Ca nhân bit và thuc hin. 

Quy ch nay có hiu krc tr ngày k2./. 

Ncinhân: 

- Nhu Diu 3 cUa QuyM djnh; 
- Liru: HS, VT. 
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