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CONG TY DÁIl GLA H(W DANII CONG CQNG HOA XA HQI CHU NGHtA VIT NAM 
MINIIOT DcIâp—Ttrdo—Hanhphüc 

Sá: 6/TB-DG CM Quy Nhoii, ngày 02 tháng 11 nám 2022 

THÔNG BAO 

(V/v Du giá xe ô to thanh 1, bin s 77B-2789 cüa S& Van hóa và Th thao) 

Can c'r cong van s: 1783 ngày 28/10/2022, cUa Sà Van Hóa & Th thao v vic t chirc ban 
du giá tài san chic xe 0 tO bin s 77B 2789. 

Cong ty dAu giá Cong Minh QT, t6 chrc, Ban du giá cong khai tai san thanh 1 chik o to con, 
theo Quyt djnh 3045/QD-UBND ngày 20/9/2022 cia UBND tinh BInh Djnh v vic Phê duyt 
thanh 1 ô to mang bin s 77 B -2789 ca Sâ Van hóa và Th thao thu sau: 

L Ngu'ô'i có tài san ban du giá: Sâ Van hóa và Th Thao, BInh Dinh. 
IL Tài san ban cIu giá: Chik xe ô to thanh 1 bi&i s 77 B -2789 cüa Sâ Van hóa &Th thao; Nhan 

hiu Xe: TOYOTA; S 1oi: COROLLA ALTIS; Lo?i Xe: O to Con, S ch ngi: 05 ch; Màu son: Den; 
Näm sãnxut:2006; So may: 177-4519563; So khung: 7.ZF1227507544; NuOc sãnxukViêtNam. 

- Ngun gc và tInh trng pháp 1 cUa tài san: Quan 1, sü dirng tài san cong. 
- Giá khöi dim: 160.000.000 tIing  (Met tram, sáu muoi triu dng). 
ilL Thbi gian, dla  dim xem h so' và thyc trng tài san, ti: Sâ Van hóa và Th thao; 40/02 Trn 

Luong, TP.Quy Nhon, tr ngày 03/11/2022, them y& thông báo dn tnió'c 02 ngày t chi.rc du g1a 
1V.Thôi gian, dja dim ban h so'và diêu kiin, cách thtrc däng k du giá; 
1. Thôi gian, dja dim ban, dáng k và np h so' du giá. 
Cong ty ban h so dang k dAu giá trong gii hành chmnh, b.t dAu tü ngày 03/11/2022, niêm yt 

thông báo dAu giá tai san cho dn 15h30, ngãy 11/11/2022; ti phông Van Thu Sâ VH &Th thao S6 
183, itrôngLêHOngPhong. TP. QuyNhon. 

2. Diu kiin, Cách thüc däng k du giá. Cir të, chrc, cá nhãn, có thu cu dang k dAu gia tai san 
noi iren, tth các tnxng hçp không duqc dang k du giá quy djnhtui kh. 4, Diu 38 LDGTS. 

- HInh thüc bô phiêu kin gián tiêp ch9n ba nguôi có phiêu trã giá cao nhât, vào dr diu giá 
bng hInh thüc bô phiu tnrc tip nhiu vông; 

- Phiro'ng thfrc Ira giá len; btróc giá 10.000.000 ding. 
3. Kt thüc dãng k và Np h so' dáng k chm nht 16h00, ngày 1111112022; h6 so dang k tii giá 

bO vào thiing phiu ti phông Vn Thu SYVH &Th thao s6 183, dungLê Hông Phong. Th QuyNhon. 
4. Tin dt tru'ó'c 30.000.000 dông(IIS; phi tham gia du giá 200.000 d/HS 
5. Ngtthi däng k du giá np tin dt tru&c vào Tài khoãn 4300201006501 can Cong ty ti 

Ngân hang NOng nghp CN BInh Djnh, tfr 7h00 và kt thñc 15h30, ngày 11/11/2022. 
V. Thb'i gian, da dim cong bô giá: 9 hOO ngày 14/11/2022, ti.i hti lruông S& VH và Th thao. 
Mci chi tit xin lien h tai  So V hóa và Th thao; COng ty dAu giá COng Minh QT - s6 40/02, Trn 

Lirong, TP. QuyNhon, Birth Dinh. DD: 0914068690, 091345409 _— 
Lu'u ':  NJ:üng ngw5i tfr chJi Ira giá 1in truó'c k1zôngdupc '1 •'
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No'inithn . CÔGA 1Oc_ 
-Sá Van hóa và The thao, Niêm y&, U) p. 
- Niêm yet tgi Cly, 40/2, Trdn Lito'ng, Quy Nhon. (4 / 
-Lztu.HS,VT Lê'./Tâm 

'N/Hrit  - 


	Page 1

