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2- Khách hàng muốn mở tài khoản nhưng không muốn duy trì tài khoản bắt buộc 

phải đến mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá như cách đấu giá truyền thống tại 

các điểm mua/bán hồ sơ ghi trong Quy chế cuộc đấu giá (Ghi chú: Phải đem theo đầy 

đủ bản gốc các giấy tờ theo quy định để nhân viên Cty Bắc Trung Nam trực tiếp hỗ trợ 

mở tài khoản. Kết thúc cuộc đấu giá tài khoản này sẽ được khóa trên Hệ thống đấu giá 

trực tuyến). 

3- Với các khách hàng đã nộp đủ phí duy trì mà đăng ký tham gia dưới 5 cuộc đấu 

giá/năm, có nhu cầu nhận lại tiền phí duy trì thì trong vòng 7 ngày làm việc sau khi kết 

thúc thời hạn 1 năm từ ngày nộp phí, khách hàng đến văn phòng Công ty Đấu giá Hợp 

danh Bắc Trung Nam làm thủ tục nhận lại tiền (Khách hàng phải chịu phần thuế giá trị 

gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp). 

ĐIỀU 4. Tiền mua Hồ sơ, tiền đặt trước, thời gian, phương thức nộp: 

1.  Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/khách hàng (Hai trăm ngàn đồng).  

Thời gian nộp: Hạn chót 11 giờ 00 ngày 14/01/2023 

Nội dung chuyển tiền ghi rõ: HS-Tên đơn vị-Gói 11-Sở Tài Chính Kiên Giang. 

2.  Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng)       

Thời gian nộp: Từ ngày 12/01/2023 đến 16 giờ 00 ngày 16/01/2023 

Nội dung chuyển tiền ghi rõ: ĐT-Tên đơn vị-Gói 11-Sở Tài Chính Kiên Giang. 

Tất cả các trường hợp khách hàng chuyển tiền sai số tài khoản, không ghi rõ nội 

dung chuyển tiền theo hướng dẫn này đều được coi là không hợp lệ. 

3. Phương thức nộp: Chuyển khoản vào tài khoản sau: 

         Số tài khoản         : 0021000440820 

         Tại Ngân hàng     : Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội           

         Người thụ hưởng : Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam 

- Sau khi cuộc đấu giá kết thúc, nếu đấu giá thành, tiền đặt trước của khách hàng 

trúng đấu giá được tự động chuyển thành tiền mua bán tài sản đấu giá và được Bên B 

chuyển vào tài khoản của Bên A trong vòng 03 ngày kể từ ngày Biên bản đấu giá được 

lập. 

- Nếu không trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước của khách hàng được trả lại sau 

khi kết thúc cuộc đấu giá chậm nhất là 03 ngày làm việc nếu khách hàng không vi phạm 

Quy chế này. 

- Đối với các khách hàng đã chuyển khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá nhưng không nộp 

hồ sơ hoặc nộp hồ sơ không đầy đủ (không đủ điều kiện tham gia đấu giá) hoặc chuyển khoản 

sai số tài khoản, sai nội dung chuyển khoản, Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam sẽ giải 

quyết chuyển trả lại khoản tiền này trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

đơn của khách hàng đề nghị hoàn trả số tiền đã nộp (phí chuyển tiền ngân hàng do khách hàng 

chịu).  

 

Lưu ý khi kiểm tra trạng thái hồ sơ: Sau khi hoàn thành việc nộp tiền mua hồ sơ 

và tiền đặt trước, khách hàng có thể tự kiểm tra tin nhắn qua email hoặc vào mục 

“danh sách khách hàng tham gia đấu giá” tại cuộc đấu giá đã đăng ký để kiểm tra tình 

trạng hồ sơ của mình 04 tiếng trước khi cuộc đấu giá diễn ra; nếu đã nộp đủ, các ô 

trong hồ sơ sẽ được ghi chữ “đã nộp”. Trường hợp đã nộp đủ các khoản tiền nhưng hồ 
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sơ chưa ghi chữ “đã nộp” hoặc chưa nhận được email thông báo “đã đủ điều kiện 

tham gia đấu giá”, khách hàng phải khẩn trương liên hệ với Đấu giá viên thông báo về 

tình trạng hồ sơ của mình để được xác nhận chậm nhất 02 tiếng trước khi cuộc đấu giá 

diễn ra. Sau thời gian trên, mọi thông báo để xác nhận lại hồ sơ của khách hàng không 

còn giá trị. 

ĐIỀU 5. Phương thức và hình thức đấu giá  

1. Phương thức đấu giá: Trả giá lên. 

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến  

3. Bước giá: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng) 

4. Số lần khách hàng được trả giá trong thời gian đấu giá: Không hạn chế 

ĐIỀU 6. Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá 

- Thời gian bắt đầu trả giá           : 13 giờ 00 ngày 17/01/2023; 

- Thời gian kết thúc cuộc đấu giá: 13 giờ 30 ngày 17/01/2023; 

- Địa điểm: Trang Thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty đấu giá Hợp 

danh Bắc Trung Nam (daugiabtn.com). 

ĐIỀU 7. Thời gian ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá 

1. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa Người có tài sản với Người trúng 

đấu giá theo khoản 2 điều 46 Luật đấu giá trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày biên bản 

đấu giá được xác lập. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định 

của pháp luật về dân sự. 

2. Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản: Người trúng đấu giá phải thanh toán 

100% tiền mua tài sản trực tiếp cho bên có tài sản trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể 

từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản sau khi trừ tiền đặt trước do bên tổ chức đấu giá 

chuyển cho Bên có tài sản. 

3. Thời hạn giao tài sản: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng trúng 

giá trả đủ tiền mua tài sản.  

4. Phương thức giao tài sản: Bên có tài sản trực tiếp giao tài sản cho người trúng 

giá theo thực tế số lượng tài sản đã được thông báo đấu giá trước khi tổ chức cuộc đấu 

giá. 

Sau khi Bên có tài sản nhận đủ toàn bộ số tiền bán tài sản, Bên có tài sản tiến hành 

bàn giao tài sản và giấy tờ liên quan (nếu có) cho Người trúng đấu giá. Người trúng đấu 

giá phải có trách nhiệm nhanh chóng lấy và di dời tài sản ra khỏi địa điểm bàn giao, 

không để xảy ra ảnh hưởng đối với hoạt động của Bên có tài sản; chịu mọi chi phí liên 

quan đến việc di dời tài sản và có trách nhiệm bồi thường toàn bộ chi phí nếu để xảy ra 

bất cứ thiệt hại nào về người và tài sản của Bên có tài sản hay bất kỳ bên nào khác. 

5. Thời gian nhận tài sản: 05 ngày kể từ ngày nhận bàn giao tài sản. 

6. Các vấn đề có liên quan…. 
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