
 

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

Số: 520.1/2022/TB-ĐGVN 
V/v: Điều chỉnh điều kiện đăng ký 

Tham gia đấu giá 

 
 

                              Ngày  18  tháng  7  năm 2022 
 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH 

 

Căn cứ Thông báo bán đấu giá tài sản số 520/2022/TB-ĐGVN ngày 11/7/2022; 

Căn cứ văn bản đề nghị điều chỉnh điều kiện đăng ký đấu giá ngày 18/7/2022 của 

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 – Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam điều chỉnh nội dung mục 6 tại Thông 

báo số 520/2022/TB-ĐGVN ngày 11/7/2022, như sau: 

“6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá: Có giấy phép 

đăng kinh doanh ngành nghề phù hợp với tài sản đấu giá. Người đến mua và nộp hồ sơ 

tham gia đấu giá phải có giấy ủy quyền (nếu không phải là người đại diện theo pháp 

luật). Khách hàng nộp hồ sơ sẽ được hướng dẫn đăng ký tham gia đấu giá trên website 

đấu giá trực tuyến, hạn cuối đến 11h00 ngày 23/7/2022 (trừ ngày nghỉ, lễ). Hồ sơ được 

nộp (02 bộ) là bản chứng thực trong vòng 06 tháng, có bản gốc để đối chiếu.  

Các nội dung khác trên Thông báo số 520/2022/TB-ĐGVN ngày 11/7/2022 do 

Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam phát hành không thay đổi. 

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: CÔNG TY ĐGHD ĐẤU GIÁ VIỆT NAM 

– văn phòng:  Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise II, KĐT Sài Đồng, Q. Long Biên, 

TP Hà Nội. Điện thoại: 024.39842728/ Hotline: 0976 448 446  

Email: online.daugiavietnam@gmail.com 

     CÔNG TY ĐGHD ĐẤU GIÁ VIỆT NAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Số: 520/2022/TB-ĐGVN 

V/v:  Bán đấu giá tài sản 

 
 

                              Ngày  11  tháng  7  năm 2022 
 

 

 

THÔNG BÁO  

BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

 

1. Tên tài sản đấu giá: VTTB thu hồi, sau sửa chữa (bao gồm: sắt, thép, phế liều, bạc 

đạn, bu lông, đai ốc, các loại van, con lăn, tấm chống mài mòn....).  

2. Người có tài sản đấu giá: Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 – Chi nhánh Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam - Thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. 

3. Giá khởi điểm tạm tính: 527.794.220 đ (đã bao gồm thuế GTGT). 

(Năm trăm hai mươi bảy triệu bảy trăm chín mươi bốn nghìn hai trăm hai mươi 

đồng). 

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 50.000.000  đồng  

4. Bước giá đấu giá, hình thức và phương thức đấu giá: 

-     Đơn giá khởi điểm: 6.200 VND/kg ( Sáu nghìn hai trăm đồng một kilogram) 

-     Bước giá: 200 VNĐ/kg ( Hai trăm đồng một kilogram) 

-     Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến theo phương thức trả giá lên. 

5. Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ 08h00 ngày 15/7/2022 đến 11h00 ngày 

23/7/2022 (trừ ngày nghỉ, ngày lễ). Hồ sơ tham gia đấu giá được gửi qua đường 

bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise II, KĐT Sài 

Đồng, Q. Long Biên, TP Hà Nội, chậm nhất đến 11h00 ngày 23/7/2022. 

Tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đ/ hồ sơ 

Khách hàng tham khảo hồ sơ, quy chế đấu giá trên Trang thông tin điện tử đấu giá 

trực tuyến: www.daugiaviet.vn/ daugiaso5.vn;  và website: daugiavietnam.vn;  

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá: Có giấy ĐKKD ngành 

nghề phù hợp, có Giấy phép xử lý chất thải nguy hại có địa bàn hoạt động (giấy phép 

còn hiệu lực); Người đến mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá phải có giấy ủy quyền 

(nếu không phải là người đại diện theo pháp luật). Khách hàng nộp hồ sơ sẽ được 

hướng dẫn đăng ký tham gia đấu giá trên website đấu giá trực tuyến, hạn cuối đến 

11h00 ngày 23/7/2022 ( trừ ngày nghỉ, lễ). Hồ sơ được nộp (02 bộ) là bản chứng thực 

trong vòng 06 tháng, có bản gốc để đối chiếu. (Công ty chỉ tiếp nhận hồ sơ tham gia 

đấu giá qua  bưu điện đối với các hồ sơ đã được đối chiếu bản gốc) 

7. Xem tài sản: 19/7/2022 và ngày 20/7/2022 (08h30 -11h30’) 

Tại kho bãi của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Địa chỉ: Nhà máy Nhiệt điện 

Vĩnh Tân 4 - Thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. 

http://www.daugiaviet.vn/


8. Chuyển khoản tiền đặt trước: Từ ngày 22/7/2022 đến ngày 25/7/2022 (Báo có 

đến 16h00 ngày 25/7/2022) theo địa chỉ: 

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

Số tài khoản: 118 00271 1832 mở tại Vietinbank - CN TP Hà Nội 

Nội dung:” Tên đơn vị”nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản của NM NĐ Vĩnh Tân 4“ 

9. Thời gian tổ chức đấu giá trực tuyến: Bắt đầu từ 9h45 đến 10h45 ngày 27/7/2022 

tại địa chỉ website đấu giá trực tuyến: www.daugiaviet.vn / daugiaso5.vn 

(Trường hợp có sự thay đổi về thời gian bắt đầu cuộc đấu giá trực tuyến, Công ty sẽ 

gửi thông báo đến các khách hàng đủ điều kiện đấu giá được biết qua Email hoặc điện 

thoại mà khách hàng đã cung khi đăng ký tài khoản trên website đấu giá trực tuyến) 

10. Chi tiết xin liên hệ: CÔNG TY ĐGHD ĐẤU GIÁ VIỆT NAM – văn phòng:  Ô 

số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise II, KĐT Sài Đồng, Q. Long Biên, TP Hà Nội.  

Điện thoại: 024.39842728/ Hotline: 0976 448 446  

Email: online.daugiavietnam@gmail.com 

     CÔNG TY ĐGHD ĐẤU GIÁ VIỆT NAM 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daugiaviet.vn/

