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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

“Đấu giá lần thứ hai” 

 

 

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 

tỉnh Lai Châu – Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Đông phong, thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu - Địa chỉ: Thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, 

tỉnh Lai Châu. 

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

- Bắt đầu từ 09 giờ 30 phút ngày 28 tháng 01 năm 2022, tại Hội trường Chi 

cục Thi hành án dân dự huyện Mường Tè. 

- Địa chỉ: Thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. 

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

- Tài sản đấu giá gồm: 01 (Một) lò quay Kiến An 10 (Mười) khay 44x70;  

01 (Một) lò tỉnh hộc 03 (Ba) khay, hiệu Su Thát; 01 (Một) lò tỉnh hộc 01 (Một) 

tầng, hiệu Su Thát; 01 (Một) cối đánh bột, hiệu Kiến A; 01 (Một) tủ lạnh đứng 

hiệu SaNaKy; 01 (Một) cối đánh bột 20 lít, hiệu LS; 01 (Một) máy dập nắp trà sữa, 

hiệu Eto; 01 (Một) bộ khuôn, khay làm bánh 44x70 gồm: 101 (Một trăm linh một) 

khay và 03 xe đẩy; 01 (Một) dàn ủ bánh Mỳ.   

- Giá khởi điểm: 66.029.400đ (Sáu mươi sáu triệu, không trăm hai mươi 

chín nghìn, bốn trăm đồng) 

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

phí liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản) 

- Bước giá: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng). 

- Nơi có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường Tè, tỉnh 

Lai Châu. 

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

- Tiền đặt trước: 6.600.000đ (Sáu triệu, sáu trăm nghìn đồng) 

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong 03 ngày 25, 26, 27/01/2022. 

- 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 11900 006 5176 tại Ngân hàng 

VietinBank Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Lai Châu. 

- Hình thức nộp: 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 17/01/2022 đến 

ngày 25/01/2022 (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. 

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: = 150.000đ/hs (Một trăm năm mươi 

nghìn đồng) 

* 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. 

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền hợp pháp bằng văn bản cho người 

khác thay mặt mình tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật. 

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

mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá (nộp hồ sơ) trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ 

đấu giá tỉnh Lai Châu. “Lưu ý: Tài sản Đấu giá 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 ĐTCQ: 0213.3792.258; ĐT Đấu giá viên: 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; 
 - Chi cục THADS huyện Mường Tè;  
 - Lưu: HS, CQ. 

GIÁM ĐỐC 

 

  

                 

 

 

Đỗ Khắc Tiến 
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