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   CÔNG TY ĐẤU GIÁ  

HỢP DANH QUỐC GIA 

 

 Số: 141/TB-NAP.TN 
V/v Thông báo đấu giá tài sản thi hành 

án vụ ông Hoàng Đình Giang và bà 

Trịnh Thị Đào 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                   

  Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2022  

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

 

Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia thông báo đấu giá tài sản như sau: 

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia, địa chỉ: Số 71 ngõ 125 

đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội – Điện 

thoại: 024.32121723 - 0916.428728. Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia tại Thái 

Nguyên, địa chỉ: Lô A22, khu dân cư số 9, tổ 7, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.  

2. Bên có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ 

4, phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

3. Tài sản đấu giá, nguồn gốc và tình trạng pháp lý:  

3.1: Tài sản đấu giá:   

2. Tài sản bán đấu giá: 

- Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất số BC 219309 cấp ngày 

12/7/2010 do UBND thị xã Bắc Kạn (nay là UBND thành phố Bắc Kạn) cấp cho hộ ông Hoàng 

Đình Giang và bà Trịnh Thị Đào tại thửa đất số 177, tờ bản đồ số 08, diện tích 106m2, mục 

đích sử dụng đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài. Các thay đổi của thửa đất: Thửa đất số 

139 được đo đạc theo hiện trạng sử dụng (thửa đất cũ 177 tờ 08 BĐĐC 2003) diện tích 

117,3m2 trong đó: Đất ở đô thị 106m2, thời hạn sử dụng lâu dài và đất trồng cây hàng năm 

khác 11,3m2, chỉnh lý 2021. Địa chỉ thửa đất: Tổ 9, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành 

phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Tài sản trên đất: Nhà xây cấp III 03 tầng. 

(Chi tiết tại Biên bản về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản ngày 01/12/2021 tại Tổ 9, 

phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) 

* Nơi có tài sản: Tổ 9, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.  

- Nơi có giấy tờ về quyền sở  hữu, quyền sử dụng đối với tài sản: Chi cục Thi hành án dân 

sự thành phố Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ 4, phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

3.2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: Tài sản kê biên đảm bảo thi hành án của Chi 

cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn. 

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản và tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá:  



2 

4.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 03/8/2022 đến ngày 23/8/2022 tại nơi 

có tài sản (Trong giờ hành chính). 

4.2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá: Từ ngày 03/8/2022 đến ngày 

23/8/2022 tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia tại Thái Nguyên (Trong giờ 

hành chính). 

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 03/8/2022 đến ngày 

23/8/2022 tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia tại Thái Nguyên (Trong giờ 

hành chính). 

6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.356.693.422 đồng (Bằng chữ: Một tỷ ba trăm 

năm mươi sáu triệu sáu trăm chín mươi ba nghìn bốn trăm hai mươi hai đồng./.) 

Nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí và lệ phí làm thủ tục chuyển nhượng, chuyển giao quyền 

sở hữu tài sản tại cơ quan có thẩm quyền do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo 

quy định của pháp luật.  

7. Tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá, bước giá: 

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ. 

- Tiền đặt trước: 271.300.000 đồng. (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi mốt triệu ba trăm 

nghìn đồng chẵn./.) 

- Bước giá: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn). 

- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản, phiếu trả giá: Từ ngày 

03/8/2022 đến ngày 23/8/2022 tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia tại Thái 

Nguyên (Trong giờ hành chính). 

- Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua tài sản đấu 

giá, có khả năng tài chính, không thuộc đối tượng không được tham gia đấu giá. 

- Đối tượng không được tham gia đấu giá: Quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá 

tài sản số 01/2016/QH14. 

* Hồ sơ tham gia đấu giá (trả giá): 

- Đối với người tham gia đấu là tổ chức, doanh nghiệp cần cung cấp: 

+ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập (Bản sao). 

+ Giấy giới thiệu người đại diện cho tổ chức, doanh nghiệp mua, nộp hồ sơ tham gia đấu 

giá (nếu có). 

+ Giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền 

(trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá). 

- Đối với người tham gia đấu giá là cá nhân cần cung cấp: 

+ Chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (Bản sao). 
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+ Giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền 

(trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá). 

- Thời gian nộp tiền đặt trước:  

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc: Ngày 23; 24; 25/8/2022. 

+ Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số: 42710006399399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư 

và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Minh. 

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia. 

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 30 phút ngày 26/8/2022 tại Chi 

cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ 4, phường Đức Xuân, Thành Phố 

Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

10. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo 

phương thức trả giá lên. 

* Các thông tin khác:  

- Người trúng đấu giá phải chấp thuận và không khiếu kiện về tình trạng, chất lượng, hiện 

trạng của tài sản đấu giá. 

- Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia không tổ chức đấu giá tài sản trong trường hợp 

trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc đơn vị, cá nhân 

có thẩm quyền yêu cầu đình chỉ, tạm đình chỉ, hoãn, tạm dừng để thực hiện theo quy định. 

- Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền 

nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát 

sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá (Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành 

án dân sự năm 2014). Trong trường hợp này, cuộc đấu giá không được tổ chức và Công ty 

Đấu giá Hợp danh Quốc gia có trách nhiệm hoàn trả lại cho các khách hàng tham gia đấu 

giá các khoản tiền tham gia đấu giá đã nộp.  

* Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia tại Thái 

Nguyên - Lô A22, khu dân cư số 9, tổ 7, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên, SĐT: 02086.258.969 (Giờ hành chính).  

 

Nơi nhận: 

+ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn; 

+ Niêm yết: UBND phường Nguyễn Thị Minh Khai; 

trụ sở công ty, nơi tổ chức buổi công bố giá; 

+ Lưu: HSĐG, NAP.TN. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Vũ Hải 

 


