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Dk Nông, ngày 20 tháng 05 nAm 2021 

THÔNG  BAO Mu GL& TAI  sAr 

1. Ten, dja chi t chfrc du giá tài san: Cong ty Du giá Hqp danh Lê Nguyen - 
dtrrng YbihAleo, t6 03, P. Nghia Trung, Tp. Gia NghTa, tinh Dâk Nông. 

2. Ten, dja chi ngiwi có tài san du giá: S Van hóa, Th thao và Du ljch tinh 
Dàk Nông - s6 90 duing 23/3, phu?mg Nghia Dirc, thành ph Gia Nghia, tinh Dàk Nông. 

3. Ten tài san, no'i có tài san du giá: 
3.1. Tài san du giá: 

CONG TY MU GIA 
HOP DANH LE NGUYEN 

S& 15A/TB-DGLN 

STT Hng miic DVT SL Giá khôi dim 

1 

Xe ô to Ford Escape. BKS 48A-1222 
- So 1oi: Escape 1N2ENGZ4 
- So may: L3-681 137 
- So khung: FVLFHBMERH5A-043 18 
- NAnitNuàc san xuât: 2005/Vit Nam 

Chiéc 1 39.570.000 

2 

Xe ô to Toyota Hiace. BKS 48A-0081 
- So 1oi: Hiace RZH1 15L-BRMRE 
- So may: 2RZ-3234095 
- Sôkhung: RZH1I5-3001849 
- N.m./Nuâc san xuât: 2004/Viét Nam 

Chik 1 20.600.000 

3 

Xe ô to Ford Transit. BKS 48A-002.88 
- So 1oi: Transit FCCY-E5FA 
- S may: ESFASU-22135 
- S khung: WFOFXXMCVF5U-22135 
- NämlNuàc san xut: 2005IViêt Nam 

Chik 1 39.700.000 

4 

Xe ô to Mazda E2000. BKS 48A-01O1 
- S 1oi: E2000 
- So may: FE-308828 
- So khung: SRYOE2MH-000136 
- NänilNuórc san xuât: 1996iNhât Ban 

Chiêc 4 500 000 

5 

Xe ô to Samco BGS. BKS 48B-0045 
- So loai: BG5 
-Sômáy:056959 
- Sá khung: JAAN1R71R37100782 
- NämlNuóc san xut: 2004/Nht Ban 

Chiêc 1 15.500.000 

6 Tngcông 5 119.870.000 



3.2. Noi có tài san du giá: So Van hóa, Th thao và Du llch  tinh DAk Nông - S6 90 
dithng 23/3, phuèng Nghia Di'rc, thãnh ph Gia NghTa, tinh Dk Nông. 

4. Giá khôi dim cüa tài san du giá: 119.870.000 dng (Bng chir: Mt tram muOi 
chin triu, tam tram bay muoi ngãn dng). 

5. Tho'i gian dja dim t6 chu'c duc du giá (buii cong b6 giá): BAt du vào Inc 09 
gii 00 phüt, ngày 04 tháng 06 nm 2021 tai  Hi trithng Cong ly DAu giá Hçp danh Lê 
nguyen - Dixing YbihAleo, P. Nghia Trung, Tp. Gia Nghia, tinh Dk Nông. 

6. Thoi gian, dja dim xem tài san du giá: 
6.1. ThOi gian xem tài san: Tü ngày 27/05/2021 cho dn ngày 28/05/2021. 

6.2. Dja dMm xem tài san du giá: SO Van hóa, Th thao và Du ljch tinh D.k Nông - 
S 90 thrOng 23/3, phuOng Nghia Dire, thành ph Gia NghTa, tinh Däk Nông. 

7. Thô'i gian, dja dim ban, tip nhn h so' tham gia du giá, phiu trã giá. 
7.1. ThOi gian ban, tip nhn h so tham gia Mu giá: K tir ngày niêm yát thông báo 

Mu giá tài san ngày 20/05/2021 cho dn ht ngày 02/06/2021 (GiO hành chInh). 
7.2. Dja dim bàn, tip nhn h so tham gia Mu giá: Ta  Tri,i sO Cong ty Du giá Hcip 

danh Lé Nguyen - thrOng YbihAleo, phithng Nghia Trung, Tp. Gia Nghia, tinh Dk Nông. 

8. Tin mua h so' tham gia Mu giá, tin dt tnruc: 
8.1. Tin mua h so tham gia Mu giá: 200.000 dng/01 h6 so tham gia Mu giá. 

8.2. S tin dt truOc: 20% giá khOi dim cüa tài san Mu giá. Tucrng (mg s6 tin lam 

trôn: 23.974.000 dng (B*ng chO: Hai mtroi ba triu, chin tram bay muoi bn ngàn dng). 

8.3. ThOi gian np tin dt truOc: Tir ngày 31/05/2021 cho dn ngày 03/06/2021. (Gi& 
hành chInh). 

9. Thô'i gian, dia dim, diêu kiên, each thü'c dàng k vã np h so' tham gia Mu 

giá. 

9.1. Ca nhân, t6 chirc däng k tham gia Mu giá thông qua vic np h so tham gia dâu 

giá hçp 1 và tin dt tnthc cho t6 chirc Mu giá tài san theo quy djnh cüa Lust  Du giá tài 
san truOc 16 giO 00 phüt ngày 02/06/2021 Tai  tri sO lam vic cüa Cong ty Du giá Hçrp 
danh Lé Nguyen - DuOng YbihAleo, T dan ph 03, phuOng NghTa Trung, Tp. Gia Nghia, 
tinh DAk Nông. Trong truOng hcip pháp li4t Co quy djnh v diu kin khi tham gia Mu giá 

thI nguOi tham gia Mu giá phái ttáp 1mg diu kiin do. NguOi tham gia Mu giá cO th iy 
quyn b&ng van bàn cho ngi.rOi khác thay mt minh tham gia Mu giá. 

9.2. Nhüng truOng hqp không ducrc dAng k tham gia Mu giá: Theo Khoãn 4, Diu 

38 L4t Mu giá tài san quy djnh: 

10. flInh thfrc, phiro'ng thirc Mu giá và biro'c giá: 
10.1. HInh thirc Mu giá: DAu gin bang bO phik gián tip. (Bó phieu trá giá 01 ltn duy 

nhàt trong thai hçn np h so). (Trong trwàng hQp có tz'r hai (02) ngzfài tr& len thng trá 

2 



giá cao nMt và ngay tgi bui cong bá giá. DOu giá viên t ch&c dáu giO tié'p bcng hInh 

thzc trztc tiê'p bang lài nói tai cuOc dcu giá giia nhibig ngwài cing trd gid cao nhO't dé' 
chQn ra ngwxi trüng du giá). 

10.2. Phrning thrc du giá: Trã giá len. 

Các ti chu'c, cá nhân có nhu câu lien h: Cong ty Du giá Hcp danh Lê Nguyen - 
&rYng YbihAleo, th dan ph 3, phtrông Nghia Trung, thành phi Gia NghTa, tinh Dãk Nông. 

DT: 0905060039 — 0854.48.7777 

(Thông báo nay thay cho giOy mài tham dr cu5c dAu giá (BuOi cong bO giá)). 

Noinhân: 
- SO Van hOa, The thao Va Du ljch tinh Dak NOng (db); 
- Dài Phat thanh Truyen hInh tinh DOk Nong. 
- Niêm yet ti nai cé tài sOn; 

Niêm yet ti Cong ty DOu giâ Hp danh Lé Nguyen; 
- Luu HS. Cty. 
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