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CÔNG TY ĐẤU GIÁ 

HỢP DANH KINH BẮC 

 
Số:282/2022/TB - DKB 

(V/v thông báo đấu giá tài sản) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bắc Ninh, ngày  05  tháng  10 năm 2022 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
        Công ty đấu giá hợp danh Kinh Bắc. Địa chỉ: Đường Ngô Tất Tố, phường 

Võ Cường, TP Bắc Ninh. Điện thoại: 02223600195 tổ chức đấu giá tài sản: 

        1.  Đơn vị có tài sản: Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh. Địa 

chỉ: Số 80 Lê Văn Thịnh, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:  
+ Tài sản 01: 01 (một) dây chuyền sản xuất giấy vệ sinh, giấy trắng có công 

xuất là 3.000 tấn/năm, chiều rộng tối đa của khổ giấy là 1.8m, điện 380v-55kw, 

sản xuất năm 2009. Máy có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc (theo Biên bản kê 

biên, xử lý tài sản hồi 08giờ 30 phút  ngày 28/07/2022 của Chi cục THADS thành 

phố Bắc Ninh) 

Giá khởi điểm: 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng) 

+ Tài sản 02: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 

131a, tờ bản đồ số 26, diện tích 215,2m2 tại phường Phong Khê, thành phố Bắc 

Ninh, tỉnh Bắc Ninh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AA010287, số 

vào sổ cấp GCN số: 00354/QSDĐ/1135 do UBND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc 

Ninh cấp ngày 04/08/2004 cấp cho chủ sử dụng hộ ông Phạm Ngọc Vân (theo 

Biên bản kê biên, xử lý tài sản hồi 09giờ 30 phút  ngày 28/07/2022 của Chi cục 

THADS thành phố Bắc Ninh) 

Giá khởi điểm là: 2.250.795.392 đồng (Hai tỷ hai trăm năm mươi triệu bảy 

trăm chín mươi lăm nghìn ba trăm chín mươi hai đồng) 

+ Tài sản 03: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 

29a, tờ bản đồ số 23, diện tích 138m2 tại phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, 

tỉnh Bắc Ninh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R279794, số vào sổ 

cấp GCN số: 00125/QSDĐ/731 do UBND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cấp 

ngày 21/12/2001 cấp cho chủ sử dụng hộ ông Phạm Xuân Vũ (theo Biên bản kê 

biên, xử lý tài sản hồi 10giờ 40 phút  ngày 28/07/2022 của Chi cục THADS thành 

phố Bắc Ninh) 

Giá khởi điểm: 1.935.715.184 đồng (Một tỷ chín trăm ba mươi lăm triệu bảy 

trăm mười lăm nghìn một trăm tám mươi bốn đồng) 

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 10/10/2022 đến hết 

ngày 28/10/2022 (trong giờ hành chính) tại Phường Phong Khê, TP Bắc Ninh 

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 

06/10/2022 đến hết ngày 28/10/2022 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá 

hợp danh Kinh Bắc. Đường Ngô Tất Tố, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh 

-  Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ 
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* Cách thức, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký 

tham gia đấu giá nộp hồ sơ hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh 

Kinh Bắc.  

5. Thời gian, địa điểm thu tiền đặt trước: Từ ngày 28, 31/10/2022 đến 16 

giờ 30 phút ngày 01/11/2022 

Hình thức: Nộp vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Kinh Bắc  

Số tài khoản: 2561.000000.6066 tại BIDV chi nhánh Kinh Bắc 

Tiền đặt trước: 

   + Tài sản 01:  120.000.000 đồng/hồ sơ  

+ Tài sản 02:  450.000.000 đồng/hồ sơ 

+ Tài sản 03:  385.000.000 đồng/hồ sơ 

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 08 giờ 30 phút, ngày 

02/11/2022 tại Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Kinh Bắc  

Tổ chức đấu giá liên tục từng sản sản một 

 * Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá 

* Phương thức đấu giá: Trả giá lên; Bước giá: 5.000.000 đồng  

Nơi nhận 

-  Các điểm niêm yết; 

- Lưu HS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trịnh Đăng Nghiệp 

 


