
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

                           VĂN PHÒNG 

Số:        /VP-QT 

V/v đăng thông tin bán đấu giá tài 

sản thanh lý. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Hà Nội, ngày     tháng  04 năm 2022 

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ 

1. Đơn vị có tài sản đấu giá, Đơn vị bán đấu giá 

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông; Địa 

chỉ: 18 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.    

- Đơn vị bán đấu giá (Công ty đấu giá): Công ty đấu giá hợp danh Phúc 

Thành; Địa chỉ: Số 9 phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0243.6620.888.  

2. Tài sản đấu giá: Lô xe ô tô cũ đã qua sử dụng.  

3. Giá khởi điểm (không có thuế VAT): Cả lô xe ô tô là 1.409.392.000 đồng 

(Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm linh chín triệu, ba trăm chín mươi hai nghìn đồng).  

Chi tiết thông tin tài sản và giá khởi điểm từng xe trong danh mục tài sản 

bán đấu giá kèm theo. Giá khởi điểm trên không bao gồm chi phí liên quan đến 

việc di dời, quản lý, trông giữ tài sản, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, phí thuế 

khác... Mọi chi phí này do khách hàng trúng đấu giá thanh toán.     

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản, hồ sơ pháp lý tài sản (Trong giờ hành 

chính):  

+ Xem tài sản: Từ ngày 05/05/2022 đến hết ngày 06/05/2022 tại Tòa nhà 

Cục Viễn thông (Địa chỉ: Số 68 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội).   

+ Xem hồ sơ pháp lý tài sản: Từ ngày 05/05/2022 đến hết ngày 06/05/2022 tại 

Công ty đấu giá.  

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, Nộp hồ sơ tham gia 

đấu giá, Cấp và nộp phiếu trả giá; Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá; Tiền đặt 

trước. 

a. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, nộp hồ sơ tham gia 

đấu giá (Trong giờ hành chính; trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ): Từ ngày 

27/4/2022 đến hết ngày 09/05/2022 tại Công ty đấu giá. 

b. Thời gian cấp và nộp phiếu trả giá (Trong giờ hành chính): Từ ngày 

09/5/2022 đến hết ngày 11/05/2022 tại Công ty đấu giá.      

c. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/01 hồ sơ.  



d. Tiền đặt trước: 250.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu 

đồng). Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 09/05/2022 đến hết ngày 

11/05/2022. Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng chuyển khoản vào tài khoản 

Công ty đấu giá.    

6. Hình thức, phương thức đấu giá: 

a. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp.  

b. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên, bán theo hiện trạng 

tài sản, bán một lần cả lô. 

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp 

tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá, tham gia đấu giá và các quy định khác: 

Theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và Quy chế cuộc đấu giá do 

Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thành ban hành.  

8. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: 14 giờ 30 phút ngày 

12/05/2022 tại Công ty đấu giá - Số 9, phố Lương Khánh Thiện, phường Tương 

Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.   

 
Nơi nhận:      
- Thời báo Tài chính Việt Nam (để đăng trên 

trang taisancong.vn);  

- Trung tâm Thông tin (để đăng mic.gov.vn); 

- PCVP Hoàng Thị Phương Lựu (để b/c); 

- Phòng TCKT (để p/h); 

- Lưu: VT, HĐTL, QT. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Quang Hưởng 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ 

 

 Đơn vị tính: VNĐ 

TT Tên tài sản Giá khởi điểm  

01 

01 Xe ô tô con 05 chỗ ngồi màu sơn ghi, nhãn hiệu Toyota; 

số loại: Corolla 

- Số máy: 1ZZ1678010 

- Số khung: ZZE1227504208 

- Sản xuất năm 2003 tại Việt Nam 

- Biển đăng ký: 80A-006.95 

166.000.000 

02 

01 Xe ô tô con 05 chỗ ngồi màu sơn xanh nhãn hiệu Toyota; 

số loại: Corolla 

- Số máy: 1ZZ0859167 

- Số khung: ZZE1227500511 

- Sản xuất năm 2001 tại Việt Nam 

- Biển đăng ký: 80A-006.72 

141.000.000 

03 

01 Xe ô tô con 05 chỗ ngồi màu sơn đen, nhãn hiệu Ford; số 

loại: Mondeo 

- Số máy: CJBB5B01902 

- Số khung: FVLLAIMRB45B01902 

- Sản xuất năm 2005 tại Việt Nam 

- Biển đăng ký: 80A-006.40 

140.220.000 

04 

01 Xe ô tô 05 chỗ ngồi màu sơn đen, nhãn hiệu Ford; số 

loại: Mondeo 

- Số máy: CJBB5P-01825 

- Số khung: FVLLAIMRB45P-01825 

- Sản xuất năm 2005 tại Việt Nam 

- Biển đăng ký: 80A-006.82 

137.415.600 

05 

01 Xe ô tô 05 chỗ ngồi màu sơn đen, nhãn hiệu Ford; số 

loại: Mondeo 

- Số máy: CJBB5P01809 

- Số khung: FVLLAIMRB45P01809 

- Sản xuất năm 2005 tại Việt Nam 

- Biển đăng ký: 80A-006.81 

141.538.068 

06 01 Xe ô tô 05 chỗ ngồi màu sơn xanh, nhãn hiệu Ford; số 130.000.000 



loại: Escape 

- Số máy: AJ396518 

- Số khung: FVLFHBMERP5R04232 

- Sản xuất năm 2005 tại Việt Nam 

- Biển đăng ký: 80A-006.52 

07 

01 Xe ô tô 05 chỗ ngồi màu sơn đen, nhãn hiệu Ford; số 

loại: Laser 

- Số máy: FP930761 

- Số khung: JS7XXXSRNC4Y04894 

- Sản xuất năm 2004 tại Việt Nam 

- Biển đăng ký: 80A-006.41 

125.609.000 

08 

01 Xe ô tô 05 chỗ ngồi màu sơn xanh, nhãn hiệu Ford; số 

loại: Laser 

- Số máy: FP930792 

- Số khung: JS7XXXSRNC4Y04882 

- Sản xuất năm 2004 tại Việt Nam 

- Biển đăng ký: 80A-006.42 

125.609.000 

09 

01 Xe ô tô 05 chỗ ngồi màu sơn trắng, nhãn hiệu Toyota; số 

loại: Corolla 

- Số máy: 1ZZ-1624614 

- Số khung: ZZE122-7503914 

- Sản xuất năm 2003 tại Việt Nam 

- Biển đăng ký: 80A-006.50 

151.000.000 

10 

01 Xe ô tô 05 chỗ ngồi màu sơn ghi, nhãn hiệu Toyota; số 

loại: Corolla 

- Số máy: 1ZZ-1675785 

- Số khung: ZZE122-7504199 

- Sản xuất năm 2003 tại Việt Nam 

 - Biển đăng ký: 80A-006.51 

151.000.000 

TỔNG CỘNG  1.409.392.000 
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