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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

 

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài 

sản tỉnh Lai Châu - Địa chỉ: Tòa số 1, tầng 4, khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp – 

Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Đông phong, Tp Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp & Phát 

triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Lai Châu - Địa chỉ: Đường Điện Biên 

Phủ, tổ 21, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu  

3. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá tài sản: 

- Thời gian: 14 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 11 năm 2021. 

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu (Địa 

chỉ: Phường Đông Phong, tỉnh Lai Châu, tỉnh Lai Châu). 

4. Tên tài sản, giá khởi điểm, bước giá và nơi có tài sản đấu giá. 

- Tài sản đấu giá: Gồm 02 tài sản, cụ thể như sau: 

* Tài sản 1:  

- Xe  ô tô cần cẩu nhãn hiệu KATO, Số loại NK400E, Màu sơn: Vàng đỏ, Số 

máy: 8DC8-264287, Số Khung: 54000M020317, Biển Kiểm Soát 25C – 017.30 tại 

Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 001784 do phòng cảnh sát Giao thông công an 

tỉnh Lai Châu cấp. 

- Giá khởi điểm bán đấu giá là 1.950.000.000 đồng  (Bằng chữ: Một tỷ chín 

trăm năm mươi triệu đồng), Bước giá: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng). 

- Tiền đặt trước: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng) 

(Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, chi phí phát sinh và các chi phí 

liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản) 

2.2. Tài sản bảo đảm các khoản vay của Công ty TNHH TM Đông Dũng. 

* Tài sản 2:  

- Xe ô tô con TOYOTA FORTUNER, Biển đăng ký: 25A-008.69, nhãn hiệu 

TOYOTA, loại xe: ô to con,  số khung: 59G5A9004569; số máy: 2TR6898147, màu 

sơn bạc tại Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 000007 cấp ngày 09/06/2014. 

- Giá khởi điểm bán đấu giá là 320.400.000 đồng  (Bằng chữ: Ba trăm hai 

mươi triệu, bốn trăm nghìn đồng), Bước giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng). 



- Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) 

(Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, chi phí phát sinh và các chi phí 

liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản) 

5. Tiền đặt trước, thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước:  

- Tiền đặt trước: Ghi tại Mục 4, Thông báo này 

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong 03 ngày: 17, 18 và 19/11/2021. 

- Hình thức nộp: Người tham gia đấu giá nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm 

Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu - Số tài khoản: 7800 201 009 750 tại Ngân hàng 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Lai Châu (Chuyển khoản 

hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản) 

 6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá. 

* Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký đấu giá (nộp hồ sơ):  

- Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 08/11/2021 đến 

ngày 19/11/2021 (Trong giờ hành chính). 

- Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu 

giá tài sản tỉnh Lai Châu. 

 * Điều kiện đăng ký đấu giá: 

 - Tổ chức, cá nhân trong nước có nhu cầu mua tài sản và không bị cấm theo 

Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá tài sản. 

 - Có đơn đề nghị được tham gia theo mẫu quy định. 

 - Tại thời điểm tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự và nộp đầy đủ 

phí, khoản tiền đặt trước theo quy định. 

 * Cách thức đăng ký đấu giá: Người có đủ điều kiện tham gia đấu gia mua hồ 

sơ, đăng ký tham gia đấu giá (nộp hồ sơ) trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ. 

Chú ý: Tài sản được bán theo hiện trạng thực tế . 

Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai 

Châu hoặc qua số điện thoại của Đấu giá viên (đ/c Hà): 0988 646 966./. 

 
Nơi nhận; 

 - Đăng tin tại: Đài PTTH tỉnh Lai Châu; Cổng thông 

tin điện tử quốc gia về đấu giá; 
 - Niêm yết: Theo quy định; 
 - Agribank VN chi nhánh tỉnh Lai Châu; 
 - Lưu: HS, CQ. 

GIÁM ĐỐC 

 

  

                

 

Đỗ Khắc Tiến 
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