


2 

 

 

 

b) Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: là tài sản thuộc quyền sở hữu của 

Công ty Cổ phần Vận tải Thủy Tân Cảng quản lý và sử dụng.  

ĐIỀU 2. Thời gian, địa điểm xem tài sản 

1. Thời gian xem tài sản: Giờ hành chính các ngày  15, 16 và 17/11/2021 

     Khách hàng liên hệ với Ông Lê Văn Bé Năm; số điện thoại: 0911.918.585 đăng ký 

trước để được hướng dẫn đi xem tài sản; Khi đi xem tài sản khách mang theo Chứng 

minh nhân dân, hoặc giấy giới thiệu của Doanh nghiệp để trình khi ra vào cổng. 

2. Địa điểm xem tài sản: Cảng Tân Cảng Sa Đéc, KCN Sa Đéc, phường Tân Quy 

Đông, Tp. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3762299. 

ĐIỀU 3. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; điều 

kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá. 

1. Thời gian bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Liên tục kể từ ngày   

08/11/2021 đến hết ngày 19/11/2021 (Làm việc cả ngày Thứ 7).  

2. Địa điểm, Cách thức đăng ký: 

a) Đăng ký và nộp hồ sơ trực tiếp qua hệ thống đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu 

giá Hợp danh Bắc Trung Nam có tên miền https://daugiabtn.com  

b) Khách hàng có thể liên hệ qua điện thoại hoặc email để được hướng dẫn. 

Hoặc liên hệ trực tiếp tại các địa điểm sau: 

 + VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam; Địa chỉ: 6/4 Mạc Thái Tổ, Quận 

Cầu Giấy, TP Hà Nội; ĐT 0243.7820483 

+ VP Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại TP Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: 6/5 Phạm Văn Hai, P2, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. ĐT: 028 36208369 

c) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:  

Khách hàng mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ các giấy tờ sau: 

  * Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 

+ Giấy phép đăng ký kinh doanh + CMND của chủ doanh nghiệp, (bản Photo Sao y 

chứng thực kèm bản chính để đối chiếu); 

+ Giấy Giới thiệu, Giấy UQ và CMND của Người đến liên hệ nếu không phải chủ 

doanh nghiệp. 

* Đối với cá nhân: 

+ Giấy đăng ký kinh doanh Hộ cá thể + Giấy chứng minh nhân dân (bản Photo Sao y 

chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).  

     * Lưu ý:  Khi đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến khách hàng bắt buộc phải mở tài 

khoản của đơn vị hoặc cá nhân mình (theo hướng dẫn) trên trang đấu giá trực tuyến 

của Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam. 

-  Khi hồ sơ khách hàng đăng ký mở tài khoản được xác nhận hợp lệ, khách hàng sẽ 

được cấp một tài khoản truy cập, được hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản, cách trả 

giá và các nội dung cần thiết khác để thực hiện việc đấu giá trực tuyến trên sàn đấu giá 

trực tuyến tại website daugiabtn.com của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam. 

- Tổ chức, cá nhân khi có tài khoản đã được xác thực hoặc đã có tài khoản còn thời 

hạn sử dụng để truy cập trên trang đấu giá trực tuyến www.daugiabtn.com dùng tài 

khoản này để tiến hành đăng ký tham gia đấu giá.  
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