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CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH  

TRUNG VIỆT 

-----o0o----- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------o0o------- 

Số: 50/TBĐG-TV Khánh Hòa, ngày 17 tháng 10 năm 2022 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Việt 

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh 

Khánh Hòa 

Địa chỉ: 89-89 A Yersin, phường Phương Sài, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

3. Tài sản đấu giá, Giá khởi điểm,  Tiền đặt trước và Tiền hồ sơ:  

3.1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liến với đất số CL 851601, số vào sổ cấp GCN: CH04639, thửa đất số 11, 

tờ bản đồ số 40 - Địa chỉ: Tổ dân phố Đông Môn 2, thị trấn Diên Khánh, huyện 

Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. 

a. Quyền sử dụng đất: 

- Vị trí lô đất: Thửa 11; 

- Tờ bản đồ số: 40; 

- Địa chỉ thửa đất: Tổ dân phố Đông Môn 2, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa; 

- Vị trí tài sản: Tài sản thẩm định hiện tọa lạc tại mặt tiền số 22 Phan Chu Trinh 

(hiện trạng đường bê tông rộng khoảng 4m), cách mặt tiền đường Lý Tự Trọng 

khoảng 70m, đầu đường bê tông đi vào cách cổng thành Diên Khánh (Cửa Đông) 

khoảng 20m, cách chợ Thành khoảng 300m. 

- Hình dạng: Tóp hậu; 

- Chiều rộng: 11,1m;   - Chiều dài: 16m; 

- Hướng chính: Hướng đông nam; 

- Các mặt tiếp giáp: 

 Phía trước: Tiếp giáp đường bê tông R#4m (QH 5m); 

 Phía sau: Thửa đất khác; 

 Bên phải: Nhà khác; 

 Bên trái: Nhà khác; 



2 
 

- Tổng diện tích đất được công nhận: 131 m
2
; 

- Tổng diện tích đất thực tế: 131 m
2
;  

Trong đó: 

 Diện tích đất sử dụng chung: 0 m
2
 

 Diện tích đất sử dụng riêng: 131 m
2
; 

- Tổng diện tích đất thẩm định giá: 131 m
2
; 

Trong đó: 

 Đất ở đô thị: 131 m
2
 (trong QH/LG được công nhận 22m

2
); 

 Thời hạn sử dụng: Lâu dài; 

- Hạ tầng kỹ thuật: Hoàn thiện; 

b. Tài sản gắn liền với đất: 

- Loại tài sản trên đất: Nhà cấp 4; 

- Về kiến trúc CTXD: Theo GCN QSDĐ: không có CTXD. Theo khảo sát thực 

tế: Nhà trệt, tường gạch, nền gạch hoa, mái ngói; 

- Trang thiết bị nội thất: Bình thường; 

- Chất lượng còn lại: 80%; 

- Diện tích XD được công nhận: 0 m
2
; 

- Diện tích XD thực tế: 80 m
2
; 

- Diện tích sàn XD được công nhận: 0 m
2
; 

- Diện tích sàn XD thực tế: 80 m
2
; 

- Hiện trạng sử dụng của TSTĐ: CSH đang ở. 

3.2. Nguồn gốc của tài sản: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liến với đất của ông Trần Anh Tài đã thế chấp cho Ngân hàng TMCP 

Phương Đông - Chi nhánh Khánh Hòa. Nay OCB xử lý/bán đấu giá tài sản thế chấp 

để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật. 

3.3. Giá khởi điểm: 1.460.110.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm sáu mươi 

triệu, một trăm mười nghìn đồng); 

3.4. Tiền đặt trước: 292.000.000 đồng; 

3.5. Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/ 01 hồ sơ. 

4. Hình thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá 

5. Phương thức đấu giá: Trả giá lên 
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6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:  Ngày 20/10/2022 và 21/10/2022 

(Trong giờ hành chính ), tại nơi có tài sản (Địa chỉ: Tổ dân phố Đông Môn 2, thị trấn 

Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa). 

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 18/10/2022 đến  

16 giờ 00 phút ngày 03/11/2022 ( trong giờ hành chính) tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp 

danh Trung Việt. 

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: 

8.1. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:  

Trong thời hạn Công ty đã thông báo, người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, 

nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định  

Các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá phải có giấy phép kinh doanh theo đúng 

ngành nghề của tài sản đấu giá nêu trên (theo quy định của pháp luật nếu có).   

8.2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 18/10/2022 đến 

16 giờ 00 phút ngày 03/11/2022 ( trong giờ hành chính) tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp 

danh Trung Việt.   

8.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 03/11/2022, 04/11/2022 và 

07/11/2022. Công ty chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn 

đã quy định (trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian 

quy định đã thông báo). Số tiền đặt trước phải được xác định có trong tài khoản của 

Công ty, hạn chót đến 16 giờ 00 ngày 07/11/2022. 

8.4.  Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản sau: 

+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Việt 

+ Số tài khoản: 20216979 tại Ngân hàng TMCP Kiên Long–Chi nhánh Khánh Hòa 

8.5. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có: 

+ Đơn đăng ký tham gia đấu gía (theo mẫu của Công ty TrungViệt); 

+ CMND hợp lệ hoặc Hộ chiếu của người đăng ký (đối với cá nhân); Giấy 

chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh hoặc Quyết định thành lập 

(đối với cơ quan, tổ chức) (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính 

để đối chiếu); 

+ Trường hợp đăng ký thay phải có giấy ủy quyền đăng ký tham gia đấu giá, có 

xác nhận của người ủy quyền hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp 

luật (nếu có). 
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9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 08/11/2022, 

Tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Trung Việt - Địa chỉ: Lô 70 LK7-5, đường số 67 

Khu Đô thị Mỹ Gia An Khánh, xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký 

tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp 

danh Trung Việt Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia 

đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá 

có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá. 

11. Thời hạn và phương thức bàn giao tài sản bán đấu giá cho người trúng 

đấu giá. 

11.1. Thời hạn bàn giao hồ sơ pháp lý của tài sản:  

- Sau khi Người trúng đấu giá nộp đủ số tiền mua tài sản đấu giá (trừ khoản tiền 

đặt cọc) cho Người có tài sản và các bên ký hợp đồng công chứng mua bán tài sản 

đấu giá thì Người có tài sản sẽ tiến hành thủ tục bàn giao hồ sơ của tài sản đấu giá 

cho người trúng đấu giá. 

- Người có tài sản có trách nhiệm phối hợp với người trúng đấu giá ký công 

chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, người trúng đấu giá tự thực hiện thủ tục 

đăng bộ, sang tên, chuyển quyền sở hữu theo quy định. 

- Kể từ thời điểm Người có tài sản ký công chứng xong hợp đồng mua bán tài 

sản đấu giá thì trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi, rủi ro có liên quan đến tài sản đấu 

giá được chuyển giao từ Người có tài sản sang Người trúng đấu giá. 

11.2. Bàn giao tài sản:  

- Người mua trúng đấu giá tự liên hệ các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền làm 

thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, thực hiện các nghĩa vụ tài chính 

phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng sang tên đối với tài sản mua trúng đấu 

giá 

- Phần diện tích, công trình xây dựng trên đất chưa được công nhận (nếu có) 

Người mua trúng đấu giá tự liên hệ cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hợp thức 

hóa, tự chịu mọi khoản thuế, chi phí phát sinh và thực hiện theo yêu cầu của cơ quan 

có thẩm quyền 

- Người trúng đấu giá có trách nhiệm tự đòi tài sản hoặc liên hệ các Cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện quyền đòi tài sản, đồng thời chịu mọi chi phí 

phát sinh trong quá trình đòi tài sản nêu trên. 
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- Trong phạm vi, chức năng và quyền hạn, Người có tài sản sẽ hỗ trợ Người 

trúng đấu giá việc gửi văn bản, thông báo đến các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 

để Người trúng đấu giá thực hiện quyền đòi tài sản từ Người đang sử dụng. 

- Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm, rủi ro và các chi phí liên quan trong quá 

trình nhận bàn giao tài sản và đòi tài sản từ Người đang sử dụng, ở trên tài sản 

12. Những thông tin khác: 

Công ty không tổ chức bán đấu giá trong trường hợp trước thời gian tổ chức 

cuộc đấu giá, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc người có tài sản đấu giá yêu cầu 

đình chỉ, tạm đình chỉ việc tổ chức bán đấu giá. 

Trường hợp thời gian bán đấu giá tài sản có thay đổi công ty chúng tôi sẽ thông 

báo đến khách hàng 

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trung 

Việt -  Địa chỉ: Đường 67 lô 70 LK 7-5 KĐT Mỹ Gia An Khánh – xã Vĩnh Thái – Tp. 

Nha Trang. ĐT: 0258.388.7979 để được hướng dẫn chi tiết./.  

   Nơi nhận: 

- Niêm yết tại: Cổng thông tin điện tử quốc 

gia về đấu giá tài sản; 

- UBND thị trấn Diên Khánh; 

- Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi 

nhánh Khánh Hòa; 

- Người có tài sản (ông Trần Anh Tài); 

- Lưu: hồ sơ; VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thị Kim Thủy 

 

 


