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Kính gửi: Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam 

 
 

- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 204-2022/HĐ-ĐG ngày 30/5/2022 giữa 

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa với Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam; 

- Căn cứ Thông báo đấu giá và Quy chế cuộc đấu giá “lô Vật tư thiết bị không có nhu cầu 

sử dụng đợt 4_2021” của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam; 

Trong quá trình phối hợp thực hiện đấu giá lô tài sản: Vật tư thiết bị không có nhu cầu sử 

dụng đợt 4_2021, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa có nhận được nhiều phản ánh từ phía 

khách hàng đi xem tài sản về việc số lượng, khối lượng tài sản có sự sai lệch lớn so với bảng 

kê danh mục tài sản đưa ra đấu giá. 

Để có căn cứ rõ ràng cho khách hàng trả giá chính xác khi tham gia đấu giá và tránh các 

khiếu kiện liên quan đến tài sản khi bàn giao cho người trúng đấu giá, Công ty Cổ phần Điện 

lực Khánh Hòa kính đề nghị Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tạm hoãn cuộc đấu 

giá dự kiến tổ chức lúc 10h ngày 17/6/2022 để chúng tôi tiến hành kiểm kê lại tài sản. 

Thời gian tiến hành kiểm kê theo dự kiến của chúng tôi sẽ kéo dài 05 ngày. Do đó, đề 

nghị Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tổ chức lại cuộc đấu giá vào lúc 14h ngày 

21/6/2022. Chúng tôi sẽ gửi văn bản thông báo về danh mục tài sản sau khi kiểm kê trước thời 

gian tổ chức đấu giá 02 ngày để Quý Công ty thông báo cho khách hàng tham gia đấu giá. 

Các chi phí phát sinh liên quan đến việc thông báo tổ chức đấu giá lại sẽ do Công ty Cổ 

phần Điện lực Khánh Hòa chi trả. 

Chúng tôi xin cáo lỗi cùng Quý Công ty cùng các khách hàng đã đăng ký tham gia đấu 

giá. 

Kính mong Quý Công ty phối hợp thực hiện. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- Lưu VT, P6. 

   TỔNG GIÁM ĐỐC  
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