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THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 2) 
 

Công ty TNHH Đấu giá tài sản Bắc Nam tổ chức bán đấu giá tài sản sau:  

1. Tài sản bán đấu giá: xe ô tô tải CHIENTHANG CT.20D3 màu xanh , biển số 

77C-126.17, đứng tên chủ sở hữu là anh Huỳnh Trương Tàu 
Theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô số 103200 do phòng CSGT CA tỉnh Bình Định 

cấp ngày 01/09/2016 có đặc điểm như sau: 

Nhãn hiệu: CHIENTHANG CT.20D3 

Loại xe: ô tô  tải  

Màu sơn: Màu xanh 

Biển số đăng ký: 77C-126.17 

Số máy: 0D1009G00282 

Số khung: 62YCGDY00256 

Nước sản xuất/năm sản xuất: Việt Nam/2016  

Dung tích: 4214 cm
3
 

Số chỗ ngồi: 03 

2. Nguồn gốc tài sản: 

 Tài sản thế chấp vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh 

Quy Nhơn/PGD Nguyễn Thái Học và đang bị thu hồi, xử lý bán đấu giá để thu hồi nợ 

vay. 

3. Giá khởi điểm: 226.100.000 đồng (Hai trăm hai mươi sáu triệu một trăm nghìn 

đồng) 

4. Đặt trước: 22.610.000 đồng (Hai mươi hai triệu sáu trăm mười nghìn đồng) 

5. Hình thức đấu giá: Tổ chức bán đấu giá công khai bằng hình thức đấu giá trực 

tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. 

6. Bước giá: 1.000.000 đồng (một triệu đồng) 

7. Thời gian đăng ký, xem tài sản và tổ chức đấu giá: 

 Bắt đầu bán hồ sơ, nhận đăng ký và đóng tiền đặt trước từ 14 giờ 30 ngày 

30/05/2019 và kết thúc lúc 16 giờ 30 ngày 13/06/2019 (trừ các ngày nghĩ lễ và chủ 

nhật) 

 Thời gian xem tài sản bắt đầu lúc 14 giờ 30 ngày 30/05/2019 và kết thúc lúc 16 

giờ 30 ngày 13/06/2019. (trừ các ngày nghi lễ và chủ nhật) 

 Địa điểm xem tài sản tại: Công an huyện Phù Mỹ 

 Dự kiến tổ chức bán đấu giá vào ngày 18/06/2019. 

8. Địa điểm dự kiến tổ chức bán đấu giá: 55 Hai Bà Trưng, Thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định. 



9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham 

gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho 

tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật 

có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy địn  b h về điều kiện khi tham gia 

đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. 

10. Hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng 

11. Địa chỉ liên hệ mua hồ sơ bán đấu giá 

Công ty TNHH Đấu giá tài sản Bắc Nam 

Trụ sở : 55 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

     Điện thoại : (056).3815459                   DĐ: 098.982.1112 – 097.349.7276  

 

                                    CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ SẢN BẮC 

NAM 

               ĐẤU GIÁ VIÊN 

 

Nơi nhận: 

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu; 

- Người có tài sản BĐG; 

- Lưu (T). 


