
 

 

                                   Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam (VNA,PAC) 

Số: 523/2022/TB-ĐGVN 

V/v:  Thông báo bán đấu giá tài sản 

 

 

                              Ngày  18  tháng   7  năm 2022 
 

 

 

 

THÔNG BÁO  

BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
 
 

1. Tên tài sản đấu giá:  

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên diện tích 310,0 m2  

tại địa chỉ: BT 13.1-Lô số 01 Khu nhà ở Biệt thự Hoa Phượng, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất số CN 575856, số vào sổ cấp GCN: CS 14500 do Sở Tài nguyên và 

Môi trường TP.Hà Nội cấp ngày 06/04/2018”. 

2. Tổng giá khởi điểm: 28.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ đồng chẵn), không 

chịu thuế GTGT) 

3. Tiền đặt trước: 5.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ sáu trăm triệu đồng) 

4. Hình thức và phương thức đấu giá: đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại 

cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên. 

5. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ 8h00 ngày 18/07/2022 đến 16h00 

ngày 02/08/2022. 

- Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng ( Năm trăm nghìn đồng)/khách hàng. 

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký: Khách hàng đăng ký đấu giá trực tiếp 

tại Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise II, KĐT Sài Đồng, Q. Long Biên, TP Hà Nội đến 16h00 

ngày 02/08/2022. 

7. Xem hiện trạng tài sản: Ngày 28/07/2022 và ngày 29/07/2022 (trong giờ hành chính) 

Tại: BT 13.1-Lô số 01 Khu nhà ở Biệt thự Hoa Phượng, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội 

8. Khách hàng tham gia đấu giá chuyển khoản tiền đặt trước: từ ngày 02/08/2022 đến 

ngày 03/08/2022. (báo có đến 16h00 ngày 03/08/2022) 

Tên tài khoản : Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam 

Số tài khoản : 129-10-00-053558-1 

Mở tại  : BIDV Chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội 

9. Tổ chức đấu giá: 09h30 Ngày 05/08/2022 tại VP Công ty: Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà 

Sunrise II, KĐT Sài Đồng, Q. Long Biên, TP Hà Nội. 



 

10. Thông tin chi tiết xin liên hệ: 

- CÔNG TY ĐẤU GIÁ VIỆT NAM - Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise II, KĐT Sài 

Đồng, Q. Long Biên, TP Hà Nội / Điện thoại: 024.39842728 / Fax: 024.39842738. 

- Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh - Số 108 Hoa Cúc, phường 7, quận Phú Nhuận/ Điện 

thoại: 028.35174055/ Fax: 028.35174054 

                                                                        CÔNG TY ĐGHD ĐẤU GIÁ VIỆT NAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                   Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam (VNA,PAC) 

Số: 960/2021/TB-ĐGVN 

V/v:  Thông báo bán đấu giá tài sản 

 

 

                              Ngày  23  tháng   12  năm 2021 
 

 

 

 

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

THEO THỦ TỤC RÚT GỌN 
 

1. Tên tài sản đấu giá:  

+ Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên diện tích 173,4 m2   tại: Tổ 

25, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, (Địa chỉ cụ thể: Thửa đất  

số 87 tờ bản đồ số 5H-I-17, số nhà 158 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) theo “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử 

dụng đất ở” mã số 10111070629, hồ sơ gốc số 7706.2001.QĐUB/37484.2001, do UBND 

Thành phố Hà Nội cấp ngày 13/12/2001. 

+ Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên diện tích 628,0 m2 tại địa 

chỉ: Xuân Bảng, Nam Sơn, Sóc Sơn, TP.Hà Nội, theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số BG292780, số vào sổ cấp 

GCN: CH00111 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 19/7/2011 

(Tài sản của Ông Nguyễn Minh Hưng  và vợ là bà Nguyễn Ngọc Nhung đang thế chấp tại: 

BIDV - Chi nhánh Thành Đô) 

2. Tổng giá khởi điểm: 13.625.084.160 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ sáu trăm hai mươi 

lăm triệu không trăm tám tư nghìn một trăm sáu mươi đồng), không chịu thuế 

GTGT)_trong đó: 

+ Tài sản 1: 13.062.597.120 đồng (Bằng chữ: mười ba tỷ không trăm sáu mươi hai triệu năm 

trăm chín mươi bảy nghìn một trăm hai mươi đồng) 

+ Tài sản 2: Giá khởi điểm là: 562.487.040 đồng (Bằng chữ: Năm trăm sáu mươi hai triệu 

bốn trăm tám mươi bảy nghìn không trăm bốn mươi đồng) 

Lưu ý: Không thực hiện bán tách rời từng tài sản, các khách hàng có nhu cầu cần đăng ký 

mua toàn bộ 02 tài sản để đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá. 

3. Tiền đặt trước: 1.300.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ ba trăm triệu đồng) 

4. Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá công khai, trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, 

theo phương thức trả giá lên. 

5. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ 8h00 ngày 23/12/2021 đến 16h00 

ngày 28/12/2021 

- Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng ( Năm trăm nghìn đồng) 

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký: Khách hàng đăng ký đấu giá trực tiếp 

tại số 4/A13 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội đến 16h00 ngày 28/12/2021. 



 

7. Xem hiện trạng tài sản: Ngày 27/12/2021 và ngày 28/12/2021 (trong giờ hành chính) 

Tại: phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội và Xuân Bảng, Nam Sơn, 

Sóc Sơn, TP.Hà Nội 

8. Khách hàng tham gia đấu giá chuyển khoản tiền đặt trước: từ 8h00 đến 16h00 

ngày 28/12/2021, thông tin tài khoản nhận tiền đặt trước: 

Tên tài khoản : Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam 

Số tài khoản : 1220 2020 14894 

Mở tại  : Agribank - Chi nhánh Long Biên 

9. Tổ chức đấu giá: 09h30 Ngày 30/12/2021 tại Số 4/A13 KĐT Đầm Trấu, Q.Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

10. Thông tin chi tiết xin liên hệ: 

- CÔNG TY ĐẤU GIÁ VIỆT NAM - Số 4/A13 Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà 

Nội/ Điện thoại: 024.39842728 / Fax: 024.39842738. 

- Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh - Số 108 Hoa Cúc, phường 7, quận Phú Nhuận/ Điện 

thoại: 028.35174055/ Fax: 028.35174054 

                                                                        CÔNG TY ĐGHD ĐẤU GIÁ VIỆT NAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                   Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam (VNA,PAC) 

Số: 762/2021/TB-ĐGVN 

V/v:  Thông báo bán đấu giá tài sản 

 

 

                              Ngày  30   tháng   11  năm 2021 
 

 

 

 

THÔNG BÁO  

BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
 

1. Tên tài sản đấu giá:  

+ Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên diện tích 173,4 m2   tại: Tổ 

25, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, (Địa chỉ cụ thể: Thửa đất  

số 87 tờ bản đồ số 5H-I-17, số nhà 158 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) theo “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử 

dụng đất ở” mã số 10111070629, hồ sơ gốc số 7706.2001.QĐUB/37484.2001, do UBND 

Thành phố Hà Nội cấp ngày 13/12/2001. 

+ Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên diện tích 628,0 m2 tại địa 

chỉ: Xuân Bảng, Nam Sơn, Sóc Sơn, TP.Hà Nội, theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số BG292780, số vào sổ cấp 

GCN: CH00111 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 19/7/2011 

(Tài sản của Ông Nguyễn Minh Hưng  và vợ là bà Nguyễn Ngọc Nhung đang thế chấp tại: 

BIDV - Chi nhánh Thành Đô) 

2. Tổng giá khởi điểm: 14.603.520.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, sáu trăm linh ba 

triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng), không chịu thuế GTGT_trong đó: 

+ Tài sản 1: 14.000.640.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, sáu trăm bốn mươi nghìn đồng) 

+ Tài sản 2: Giá khởi điểm là: 602.880.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm linh hai triệu, tám 

trăm tám mươi nghìn đồng) 

Lưu ý: Không thực hiện bán tách rời từng tài sản, các khách hàng có nhu cầu cần đăng ký 

mua toàn bộ 02 tài sản để đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá. 

3. Tiền đặt trước: 2.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ đồng) 

4. Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá công khai, trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, 

theo phương thức trả giá lên. 

5. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ 8h00 ngày 30/11/2021 đến 16h00 

ngày 14/12/2021 

- Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng ( Năm trăm nghìn đồng) 

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký: Khách hàng đăng ký đấu giá trực tiếp 

tại số 4/A13 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội đến 16h00 ngày 14/12/2021. 

7. Xem hiện trạng tài sản: Ngày 08/12/2021 và ngày 09/12/2021 (trong giờ hành chính) 



 

Tại: phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội và Xuân Bảng, Nam Sơn, 

Sóc Sơn, TP.Hà Nội 

8. Khách hàng tham gia đấu giá chuyển khoản tiền đặt trước: từ 8h00 đến 16h00 

ngày 14/12/2021, thông tin tài khoản nhận tiền đặt trước: 

Tên tài khoản : Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam 

Số tài khoản : 1220 2020 14894 

Mở tại  : Agribank - Chi nhánh Long Biên 

9. Tổ chức đấu giá: 09h30 Ngày 16/12/2021 tại Số 4/A13 KĐT Đầm Trấu, Q.Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

10. Thông tin chi tiết xin liên hệ: 

- CÔNG TY ĐẤU GIÁ VIỆT NAM - Số 4/A13 Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà 

Nội/ Điện thoại: 024.39842728 / Fax: 024.39842738. 

- Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh - Số 108 Hoa Cúc, phường 7, quận Phú Nhuận/ Điện 

thoại: 028.35174055/ Fax: 028.35174054 

                                                                        CÔNG TY ĐGHD ĐẤU GIÁ VIỆT NAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                   Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam (VNA,PAC) 

Số: 648/2021/TB-ĐGVN 

V/v:  Thông báo bán đấu giá tài sản 

 

 

                              Ngày  01   tháng   11  năm 2021 
 

 

 

 

THÔNG BÁO  

BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
 

1. Tên tài sản đấu giá:  

+ Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên diện tích 173,4 m2   tại: Tổ 

25, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, (Địa chỉ cụ thể: Thửa đất  

số 87 tờ bản đồ số 5H-I-17, số nhà 158 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) theo “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử 

dụng đất ở” mã số 10111070629, hồ sơ gốc số 7706.2001.QĐUB/37484.2001, do UBND 

Thành phố Hà Nội cấp ngày 13/12/2001. 

+ Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên diện tích 628,0 m2 tại địa 

chỉ: Xuân Bảng, Nam Sơn, Sóc Sơn, TP.Hà Nội, theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số BG292780, số vào sổ cấp 

GCN: CH00111 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 19/7/2011 

(Tài sản của Ông Nguyễn Minh Hưng  và vợ là bà Nguyễn Ngọc Nhung đang thế chấp tại: 

BIDV - Chi nhánh Thành Đô) 

2. Tổng giá khởi điểm: 15.212.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, hai trăm mười hai 

triệu đồng), không chịu thuế GTGT_trong đó: 

+ Tài sản 1: 14.584.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, năm trăm tám mươi tư triệu đồng) 

+ Tài sản 2: 628.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi tám triệu đồng) 

Lưu ý: Không thực hiện bán tách rời từng tài sản, các khách hàng có nhu cầu cần đăng ký 

mua toàn bộ 02 tài sản để đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá. 

3. Tiền đặt trước: 2.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ đồng) 

4. Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá công khai, trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, 

theo phương thức trả giá lên. 

5. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ 8h00 ngày 02/11/2021 đến 16h00 

ngày 15/11/2021 

- Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng ( Năm trăm nghìn đồng) 

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký: Khách hàng đăng ký đấu giá trực tiếp 

tại số 4/A13 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội đến 16h00 ngày 15/11/2021. 

7. Xem hiện trạng tài sản: Ngày 08/11/2021 và ngày 09/11/2021 (trong giờ hành chính) 



 

Tại: phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội và Xuân Bảng, Nam Sơn, 

Sóc Sơn, TP.Hà Nội 

8. Khách hàng tham gia đấu giá chuyển khoản tiền đặt trước: từ 8h00 đến 16h00 

ngày 15/11/2021, thông tin tài khoản nhận tiền đặt trước: 

Tên tài khoản : Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam 

Số tài khoản : 1220 2020 14894 

Mở tại  : Agribank - Chi nhánh Long Biên 

9. Tổ chức đấu giá: 09h30 Ngày 17/11/2021 tại Số 4/A13 KĐT Đầm Trấu, Q.Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

10. Thông tin chi tiết xin liên hệ: 

- CÔNG TY ĐẤU GIÁ VIỆT NAM - Số 4/A13 Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà 

Nội/ Điện thoại: 024.39842728 / Fax: 024.39842738. 

- Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh - Số 108 Hoa Cúc, phường 7, quận Phú Nhuận/ Điện 

thoại: 028.35174055/ Fax: 028.35174054 

                                                                        CÔNG TY ĐGHD ĐẤU GIÁ VIỆT NAM 

 


