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Bắc Ninh, ngày 29 tháng 12 năm 2022 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

 Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Kinh Bắc. Địa chỉ: đường Ngô 

Tất Tố, Võ Cường, TP Bắc Ninh.  

 Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục THADS huyện Yên Phong. Địa chỉ: Thị trấn 

Chờ - huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh.  

Tài sản là: Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền trên đất thửa đất số 

184, tờ bản đồ số 20, diện tích 268m2, tại thôn Đông Mai, xã Trung Nghĩa, huyện 

Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, đưuọc cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Ngô Văn 

Hùng. Tài sản trên đất gồm có 01 ngôi nhà cấp IV và các tài sản khác (Chi tiết 

theo Biên bản kê biên ngày 22/9/2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên 

Phong). 

Giá khởi điểm là: 1.541.247.000 đồng (Một tỷ, năm trăm bốn mốt triệu, hai 

trăm bốn bẩy nghìn đồng). Tiền đặt trước: 150.000.000 đồng. Bước giá: 

2.000.000 đồng. Giá trên chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí chuyển nhượng theo quy 

định của pháp luật. 
* Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 31/01/2023 tại 

thôn Đông Mai, xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. 

* Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Ngày 04/01/2023 đến 

16h30 ngày 30/01/2023. Tiền mua hồ sơ là 500.000đ/bộ hồ sơ. tại công ty. 

* Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:Từ ngày 30/01/2023 đến 16h30 ngày 

01/02/2023. Nộp vào tài khoản của công ty Tài khoản số: 25610000006066. Mở tại ngân 

hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Kinh Bắc. 

* Thời gian tổ chức đấu giá: Bắt đầu 10h00 ngày 02/02/2023. Hình thức đấu giá: 

Trả giá trực tiếp bằng lời nói. Phương thức trả giá: Trả giá lên. 

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

giá thông qua nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước vào tài khoản công 

ty của  tổ chức đấu giá. 

* Địa điểm đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Kinh Bắc./. 

Nơi  nhận: 

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Phong; 

- Các điểm niêm yết; 

- Phương tiện thông tin đại chúng; 

- Trang đấu giá tài sản của Bộ tư pháp; 

- Lưu VP. 
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