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CỘNG 37,89  12.848 

TỔNG CỘNG GÓI 2 173,62  65.517 

 

2. Giá khởi điểm: 23.513.173.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, năm trăm mười 

ba triệu, một trăm bảy mươi ba ngàn đồng). 

Ghi chú:  

- Giá trên là giá bán trọn gói. Hàng không thuộc diện chịu thuế VAT. Người mua 

được tài sản phải chịu toàn bộ chi phí cưa cắt, gom dọn cành nhánh ra khỏi lô và trả mặt 

bằng đất sạch để bên có tài sản đấu giá nhổ gốc chuẩn bị tái canh trồng cao su đúng thời 

hạn ghi trong hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá. 

- Giá khởi điểm được xác định từ phần gỗ, củi tính từ mặt đất trở lên, vì vậy phần 

dưới mặt đất (gốc cây) thuộc về bên có tài sản, bên có tài sản có quyền vận chuyển đi 

nơi khác. 

- Tài sản được giao theo diện tích ha không giao theo số cây. 

3. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Là tài sản của Công ty TNHH 

MTV Cao su Chư Sê bán thanh lý theo hình thức đấu giá công khai rộng rãi. 

ĐIỀU 2. Thời gian, địa điểm xem tài sản 

1. Thời gian xem tài sản: Giờ hành chính ngày 05/01/2023 và ngày 06/01/2023. 

(Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam cấp giấy giới thiệu, khách hàng tự liên hệ 

xem tài sản và chịu mọi chi phí liên quan đến việc xem tài sản). 

Ghi chú: Khách hàng không đi xem tài sản thì được coi là đã chấp nhận chất lượng 

và số lượng của tài sản đấu giá và không có quyền khiếu kiện, khiếu nại sau khi đã nộp 

hồ sơ tham gia đấu giá. 

2. Địa điểm xem tài sản: Tại Nông trường cao su Ia H lốp và Nông trường cao su Ia 

Ko.  Điện thoại: 0941774736 – A.Quốc 

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 mua/bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 ngày 

28/12/2022 đến 16 giờ 00 ngày 09/01/2023 (Làm việc ngày Thứ Bảy).  

2. Địa điểm, cách thức đăng ký mở tài khoàn và mua hồ sơ: 

(Khách hàng có thể tham khảo Thông báo đấu giá, Quy chế cuộc đấu giá, Hồ sơ cuộc 

đấu giá, tải Đơn đăng ký tham gia đấu giá mà không cần tài khoản). 

❖ Hướng dẫn mở tài khoản đấu giá trực tuyến (với khách hàng chưa có tài khoản):  

+ Khách hàng tham gia đấu giá tự mở tài khoản trên hệ thống đấu giá trực tuyến có 

tên miền https//daugiabtn.com của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam theo 

hướng dẫn hoặc liên hệ mở tài khoản trực tiếp tại:  

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

Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội;  ĐT 0243.7820483 – Ms.Bình: 037.5292558. 

+ 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, HCM. ĐT: 028 36208369 - Mrs.Vân: 

0326169708.     

- Khi đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến khách hàng bắt buộc phải mở tài khoản 

của đơn vị (theo hướng dẫn) trên trang đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp 
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	Lưu ý:  Nút điểm danh chỉ xuất hiện trên hệ thống trước thời  điểm diễn ra cuộc đấu giá là 30 phút, Nút điểm danh sẽ biến mất khi cuộc đấu giá bắt đầu.Trường hợp khách hàng vào phòng đấu giá sớm hơn (30 phút trước giờ mở cuộc đấu giá) và muộn hơn (tới...
	Khách hàng đã ấn nút “điểm danh”, đến thời điểm diễn ra cuộc đấu giá bấm vào mục “danh sách các cuộc đấu giá đang diễn ra”, vào cuộc đấu giá mình tham gia để tiến hành trả giá.


