
sở Tư PHÁP TỈNH LAI CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TTDV ĐÁU GIÁ TÀI SẢN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/TB - ĐGTS Lai Châu, ngày 07 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO
Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu thông báo đấu giá

1. Tên tổ chức đấu giá, nguôi có tài sản:
- Tên tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu
- Người có tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam - 

Chi nhánh thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
2. Thò’i gian, địa điểm đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 21/5/2020 tại Hội trường 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu (tầng 4, tòa nhà so 01, khu hợp khối 
các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu - p Đông Phong, Tp Lai Chãu).

3. Tên tài sản, noi có tài sản đấu giá:
- Tài sản: Xe ô tô tải có mui - BKS: 25C-015.08 - Nhãn hiệu: THACO, - Màu 

sơn: Xanh - Số máy: QE41000263F5 - Số khung: 75ACEC038395 - Năm sản xuất: 
2015.

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô so 001411 do Phòng Cảnh sát giao 
thông Công an tỉnh Lai Châu cấp ngày 17 tháng 07 năm 2015)

- Nơi có tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam - 
Chi nhánh thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

4. Giá khỏi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trưóc:
- Giá khởi điểm: 78.000.000 đồng (Bẩy mươi tám triệu đồng)

(Giá trên chưa bao gôm các loại thuê, chi phí phát sình và các chỉ phỉ liên quan đến 
chuyến quyền sở hữu tài sản).

- Tiền đặt trước: 4.000.000đ/hs (Bốn triệu đồng)
5. Thòi gian, địa điếm, điều kiện, cách thửc đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian: Từ ngày 07/5/2020 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 20/5/2020.
- Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu (tầng 4, tòa nhà số 

01, khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu - p Đông Phong, Tp Lai Châu).
- Điều kiện tham gia: Người đăng ký tham gia không bị cấm theo Khoản 4, 

Điều 38, Luật Đấu giá tài sản.
- Cách thức đăng ký tham gia: Người đăng ký tham gia đấu giá mua, nộp hồ sơ 

trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tỉnh Lai Châu (tiền hồ sơ tham gia đấu giả =
150.000đ/hs)

Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai 
Châu hoặc qua số ĐT: 0213.3792.258; 0213.3876.858. ’

Noi nhận:
- Đài PTTH Lai Châu.
- Niêm yết nơi có tài sản, TTDVĐGTS;
- Lưu HS.
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