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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Ngãi, ngày        tháng      năm 2023 

 
THÔNG BÁO 

Về việc đấu giá tài sản 

 

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi (sau 

đây gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, 

thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Sơn; địa chỉ: Số 

39, đường Huỳnh Tấu, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

Tài sản đấu giá: Theo hồ sơ của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Sơn đã 

cung cấp cho Trung tâm trong đó có Quyết định số 83/QĐ-CCTHADS ngày 02/3/2022 

và Quyết định số 100/QĐ-CCTHADS ngày 14/4/2022 của Chi cục Trưởng Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Bình Sơn Thi hành án theo yêu cầu; Quyết định số 11/QĐ-CCTHA 

ngày 20/4/2022 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Sơn về việc 

cưỡng chế, kê biên xử lý tài sản; Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 06/5/2022; Chứng 

thư thẩm định giá số 220216/CNQN.VIETTIN JSC ngày 26/7/2022 của Chi nhánh 

Quảng Ngãi - Công ty Cổ phần Thẩm định giá Việt Tín và một số hồ sơ có liên quan thì 

tài sản đưa ra đấu giá là nguyên hiện trạng, nguyên lô tài sản thế chấp (không bao gồm 

quyền sử dụng đất) theo các Hợp đồng thế chấp được ký kết giữa Công ty Cổ phần Bê 

tông ly tâm Dung Quất và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam hiện còn, có tại thời điểm kê biên; giữa Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Dung Quất 

và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam hiện còn, có tại thời điểm kê 

biên, cụ thể: 

* Toàn bộ tài sản thế chấp theo các Hợp đồng thế chấp được ký kết giữa Công ty 

Cổ phần Bê tông ly tâm Dung Quất và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Tư và 

Phát triển Việt Nam hiện còn, có tại thời điểm kê biên gồm: 

- Tài sản thế chấp theo hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số 

02/2008/HĐ ngày 26/12/2008 (có danh mục tài sản kê biên kèm theo). Hiện trạng không 

hoạt động, không kiểm tra chất lượng. 

- Tài sản thế chấp theo hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số 

03/2011/HĐTC ngày 15/4/2011 (có danh mục tài sản kê biên kèm theo). Hiện trạng 

không hoạt động, không kiểm tra chất lượng. 

- Tài sản thế chấp theo hợp đồng thế chấp tài sản số 01/2014/HĐTC ngày 04/6/2014 

(có danh mục tài sản kê biên kèm theo). Hiện trạng không hoạt động, không kiểm tra chất 

lượng. 

- Tài sản thế chấp theo hợp đồng thế chấp tài sản số 01/2014/717722 HĐBĐ ngày 

26/12/2014 (có danh mục tài sản kê biên kèm theo). Hiện trạng không hoạt động, không 

kiểm tra chất lượng. 

- Tài sản thế chấp hình thành trong tương lai theo hợp đồng thế chấp số 

02/2015/717722 HĐBĐ ngày 12/6/2015 (có danh mục tài sản kê biên kèm theo). Hiện 

trạng không hoạt động, không kiểm tra chất lượng. 
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- Tài sản thế chấp hình thành trong tương lai theo hợp đồng thế chấp số 

04/2015/717722 HĐBĐ ngày 25/6/2015 (có danh mục tài sản kê biên kèm theo). Hiện 

trạng không hoạt động, không kiểm tra chất lượng. 

- Tài sản thế chấp hình thành trong tương lai theo hợp đồng thế chấp số 

06/2015/717722 HĐBĐ ngày 20/8/2015 (có danh mục tài sản kê biên kèm theo). Hiện 

trạng không hoạt động, không kiểm tra chất lượng. 

- Tài sản thế chấp theo hợp đồng thế chấp tài sản số 01/2017/717722 HĐBĐ ngày 

09/8/2017 (có danh mục tài sản kê biên kèm theo). Hiện trạng không hoạt động, không 

kiểm tra chất lượng. 

- Tài sản thế chấp hình thành trong tương lai theo hợp đồng thế chấp số 

01/2017/717722 HĐBĐ ngày 16/02/2017 (có danh mục tài sản kê biên kèm theo). Hiện 

trạng không hoạt động, không kiểm tra chất lượng. 

- Tài sản thế chấp hình thành trong tương lai theo hợp đồng thế chấp số 

01/2018/717722 HĐBĐ ngày 13/02/2018 (có danh mục tài sản kê biên kèm theo). Hiện 

trạng không hoạt động, không kiểm tra chất lượng. 

- Tài sản thế chấp hình thành từ vốn vay theo hợp đồng thế chấp số 02/2018/717722 

HĐBĐ ngày 13/02/2018 (có danh mục tài sản kê biên kèm theo). Hiện trạng không hoạt 

động, không kiểm tra chất lượng. 

- Tài sản thế chấp theo hợp đồng thế chấp tài sản số 01/2009/HĐ ngày 28/7/2009 

(có danh mục tài sản kê biên kèm theo). Hiện trạng không hoạt động, không kiểm tra chất 

lượng. 

- Tài sản thế chấp theo hợp đồng thế chấp tài sản số 01/2013/HĐ ngày 22/10/2013 

hiện còn có cụ thể các tài sản gồm: 

+ Nhà xưởng sản xuất (xưởng 1). 

+ Nhà đặt lò hơi (số lượng 01). 

+ Nhà vệ sinh (số lượng 01). 

+ Nhà bảo vệ (số lượng 01). 

+ Nhà văn phòng (số lượng 01). 

+ Nhà căn tin (số lượng 01). 

+ Nhà ở nhân viên (số lượng 01). 

Có danh mục mô tả tài sản kê biên kèm theo. Hiện trạng không hoạt động, không 

kiểm tra chất lượng. 

* Tài sản của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Dung Quất thế chấp tại Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Đầu Tư và Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam hiện còn, có tại thời điểm kê biên gồm: 

Nhà xưởng sản xuất cọc tròn số 2 (xưởng 2) số lượng 01; loại công trình cấp III. 

Diện tích xây dựng 2.280,6m2. Kết cấu: Móng BTCT, cột thép, khung kèo thép tiền chế, 

tường áp tole, mái lợp tole, nền bê tông cốt thép. 

Có danh mục mô tả tài sản kê biên kèm theo. Hiện trạng không hoạt động, không 

kiểm tra chất lượng. 
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* Lưu ý: Toàn bộ các tài sản đã kê biên và liệt kê nêu trên là tài sản trên đất thuê, 

không bao gồm quyền sử dụng đất, đều nằm trên Thửa đất số 32, tờ bản đồ số 72, địa chỉ 

thửa đất: Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; có diện tích 30.817m2 (hình 

thức sử dụng: riêng 30.817m2; mục đích sử dụng: Đất khu công nghiệp; thời hạn sử 

dụng: Đến ngày 11/10/2054; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng 

năm); đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BO 515077, số vào Sổ cấp 

GCN: CT 02589 ngày 01/10/2013; Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BO 515078, số vào Sổ cấp GCN: CT 

02590 ngày 01/10/2013 cho Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Dung Quất. 

Thửa đất này không kê biên và không đưa ra đấu giá (do quyền sử dụng đất trên 

của Nhà nước cho Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Dung Quất thuê trả tiền hàng năm). 

Vì vậy, trước khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá tài sản, người trúng 

đấu giá, người mua được tài sản đấu giá phải tự liên hệ trực tiếp đến các cơ quan Nhà 

nước cấp có thẩm quyền để làm thủ tục đầu tư dự án, thuê đất theo quy định pháp luật 

hiện hành. Trường hợp trúng đấu giá tài sản mà người trúng đấu giá, người mua được 

tài sản đấu giá tiếp tục có nhu cầu đầu tư dự án trên diện tích đất gắn liền với tài sản 

trúng đấu giá phải lập thủ tục để trình cấp có thẩm quyền xem xét cấp Giấy chứng nhận 

đầu tư, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nội dung dự án đầu tư mới phải bảo đảm 

các tiêu chí về suất đầu tư, phù hợp với quy hoạch, ngành nghề, môi trường và các nội 

dung khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và được cơ quan nhà 

nước cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. 

Nếu xảy ra trường hợp người mua được tài sản đấu giá không được cơ quan Nhà 

nước cấp có thẩm quyền chấp thuận, đồng ý cho thuê quyền sử dụng đất hoặc không có 

nhu cầu đầu tư, kinh doanh thì phải tự tháo, phá, dỡ, dọn, vận chuyển toàn bộ tài sản, dá 

hạ, xà bần, vôi vữa theo đúng các quy định của pháp luật về tháo dỡ công trình xây dựng 

và pháp luật khác có liên quan đối với tài sản trúng đấu giá để trả lại mặt bằng sạch cho 

cơ quan có thẩm quyền; thời hạn tháo, dỡ do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Sơn 

và người trúng đấu giá thỏa thuận; việc tháo, dỡ, vận chuyển toàn bộ tài sản từ tháo, dỡ 

có sự kiểm tra, giám sát của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Sơn; phải chịu toàn 

bộ các khoản chi phí, nghĩa vụ tài sản có liên quan đến tài sản trúng đấu giá tính từ ngày 

bàn giao trên thực địa; phải bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình thực hiện công 

việc, nếu gây ra thiệt hại về tính mạng của người lao động, trật tự xã hội, vi phạm thời 

hạn tháo, dỡ;… thì người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá phải hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường theo quy định. 

Giá khởi điểm:  

STT Tài sản 
Giá khởi điểm 

(đồng) 

1 

Toàn bộ tài sản thế chấp theo các Hợp đồng thế chấp được ký 

kết giữa Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Dung Quất và Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Đầu Tư và Phát triển Việt Nam 

hiện còn, có tại thời điểm kê biên 

19.304.396.766 
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2 

Tài sản của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Dung Quất thế 

chấp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Tư và Phát triển 

Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương 

Việt Nam hiện còn có tại thời điểm kê biên 

2.842.973.154 

TỔNG CỘNG (đồng) 22.147.369.920 

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế trước bạ, sang tên cho người trúng đấu giá 

và các chi phí khác phát sinh trong quá trình đấu giá. Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Bình Sơn và Trung tâm không khấu trừ bất kỳ một khoản chi phí nào cho người trúng 

đấu giá tài sản, người mua được tài sản đấu giá. 

Tiền đặt trước: 4.429.000.000 đồng (Bốn tỷ, bốn trăm hai mươi chín triệu đồng). 

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng). 

Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng). 

Thời hạn, địa điểm xem thực tế tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho 

đến ngày 06/02/2023 (trong giờ hành chính) tại thửa đất số 32, tờ bản đồ số 72, địa chỉ 

thửa đất: Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá 

tài sản đến 10 giờ 00 phút, ngày 06/02/2023 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm. 

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:  

* Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết 

việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 06/02/2023 (trong giờ hành chính) tại Trung 

tâm. 

* Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức đủ điều kiện theo quy định tại 

Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.  

* Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua hồ sơ tham 

gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ toàn bộ nội dung Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã 

nêu trong hồ sơ tham gia đấu giá, điền đầy đủ thông tin vào Đơn đề nghị đăng ký tham 

gia đấu giá tài sản và nếu hoàn toàn đồng ý thì nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung 

tâm, gồm: Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá tài sản (bản gốc), Giấy Chứng nhận 

đăng ký kinh doanh, Giấy CMND/Căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật 

(đối với tổ chức, hộ kinh doanh cá thể) có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính 

để đối chiếu, Văn bản ủy quyền (nếu có). 

Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 06/02/2023 đến 11 giờ 00 phút, 

ngày 07/02/2023 (trong giờ hành chính). Người tham gia đấu giá có quyền nộp tiền đặt 

trước từ ngày thông báo đến 11 giờ 00 phút, ngày 07/02/2023 (trong giờ hành chính). 

Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển/nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch 

vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi vào số: 57310000306519 mở tại Ngân hàng TMCP 

Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Dung Quất (BIDV); địa chỉ: Xã Bình Thạnh, 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

Trường hợp người tham gia đấu giá chuyển khoản số tiền đặt trước thì số tiền này 

phải bảo đảm được chuyển vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh 

Quảng Ngãi đến 11 giờ 00 phút, ngày 07/02/2023. Nếu quá thời hạn trên, số tiền đặt 
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trước của người tham gia đấu giá chưa vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài 

sản tỉnh Quảng Ngãi thì xem như người tham gia đấu giá chưa nộp tiền đặt trước và 

không đủ điều kiện tham gia đấu giá. 

* Ghi chú: Sau khi nộp tiền đặt trước, chậm nhất đến 15 giờ 00 phút, ngày 

07/02/2023, người tham gia đấu giá phải cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước (bản phô 

tô) cho Trung tâm để phát hành Giấy mời tham gia cuộc đấu giá và hoàn tất thủ tục 

trước khi đấu giá. Trường hợp người tham gia đấu giá không cung cấp chứng từ nộp tiền 

đặt trước cho Trung tâm trong thời gian nêu trên thì Trung tâm không phát hành Giấy 

mời và mọi khiếu nại về sau Trung tâm không chịu trách nhiệm giải quyết. 

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 

09/02/2023 tại Trung tâm. 

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (03 vòng).  

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. 

Tổ chức có nhu cầu và muốn biết cụ thể, chi tiết liên hệ trực tiếp đến Trung tâm; địa 

chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi; điện thoại: 0255.3837266./. 

Nơi nhận: 
- Báo Quảng Ngãi (T/báo); 

- Chi cục THADS huyện Bình Sơn (Biết, N/yết); 

- Đ/c Phạm Nhất Duy - CHV (Biết); 

- Trung tâm (N/yết); 

- GĐ Trung tâm (B/cáo); 

- UBND xã Bình Thuận (N/yết); 

- CT Cổ phần Bê tông ly tâm Dung Quất (N/yết); 

- Website: dgts.moj.gov.vn; 

- Website: daugia.quangngai.gov.vn; 

- Lưu: VT, HSĐG, HC - KT, (m.p). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Hoàng Lâm 
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DANH MỤC TÀI SẢN KÊ BIÊN 

Các tài sản của Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Dung Quất thế chấp tại Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Ngoại thương Việt Nam 

(Kèm theo Thông báo số ......../TB-TTDVĐGTS ngày 03/01/2023) 

 

TT Hợp đồng bảo đảm Mô tả tài sản 
Số 

lượng 

I 

Toàn bộ tài sản thế chấp theo các Hợp đồng thế chấp được ký kết giữa Công ty Cổ 

phần Bê tông ly tâm Dung Quất và Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt 

Nam hiện còn, có tại thời điểm kê biên 

 

 

1 

 

 

 

Hợp đồng thế chấp tài sản 

hình thành trong tương lai số 

02/2008/HĐ ngày 26/12/2008 

Máy cắt sắt D32+Máy uốn sắt 28 02 

Cổng trục 5 x 5 tấn khẩu độ 33m 01 

Máy căng thép 01 

Lót nền (bằng thép tấm) 90m2 

Bệ căng thép 06 

Khuôn cọc vuông 400 x 400 x 30m 04 

Khuôn cọc vuông 400 x 400 x 15m 05 

Khuôn cọc vuông 250 x 350 x 12m 08 

2 

Hợp đồng thế chấp tài sản 

hình thành trong tương lai số 

03/2011/HĐTC ngày 

15/04/2011  

Khuôn cọc vuông 400 x 400 x 30m 01 

Đà căng cọc 150m 

3 
Hợp đồng thế chấp tài sản số 

01/2014/HĐ ngày 04/6/2014 

Cầu trục dầm đôi 15+15 tấn 01 

Khuôn cọc ván SW 840 09 cái 

Khuôn cọc ván SW 940 08 cái 

4 

Hợp đồng thế chấp tài sản số 

01/2014/717722/HĐBĐ ngày 

26/12/2014 

Khuôn cọc ván SW600, L = 20m 02 cái 

Khuôn cọc ván SW600, L = 20m 02 cái 

Khuôn cọc ván SW740, L = 24m 02 cái 

5 

Hợp đồng thế chấp tài sản 

hình thành trong tương lai số 

02/2015/717722/HĐBĐ ngày 

12/06/2015 

Khuôn cọc ván SW600B, L = 20m 01 cái 

Khuôn dầm cầu I40m 1 bộ 

6 

Hợp đồng thế chấp tài sản 

hình thành trong tương lai số 

04/2015/717722/HĐBĐ ngày 

Trạm trộn bê tông IMI 01 
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25/06/2015 

7 

Hợp đồng thế chấp tài sản 

hình thành trong tương lai  số 

06/2015/717722/HĐBĐ ngày  

20/08/2015 

Bộ cẩu trục dầm đôi 70 tấn 

01 bộ 

đã tháo 

rời 

8 

Hợp đồng thế chấp tài sản số 

01/2017/717722/HĐBĐ ngày  

09/08/2017 

Cổng trục dầm đơn 5 x 5 tấn 01 

Cầu trục dầm đôi 7,5 x 7,5 tấn  02 

Dàn lao dầm I40 

01 bộ 

đã tháo 

rời 8 

đoạn 

9 

Hợp đồng thế chấp tài sản 

hình thành trong tương lai số 

01/2017/717722/HĐBĐ ngày 

16/02/2017 

Hệ thống trạm trộn bê tông công suất 60 m3/h 01 

10 

Hợp đồng thế chấp tài sản 

hình thành trong tương lai  số 

01/2018/717722/HĐBĐ ngày 

13/02/2018 

Nồi hơi 01 

11 

Hợp đồng thế chấp tài sản 

hình thành từ vốn vay số 

02/2018/717722/HĐBĐ ngày 

13/02/2018 

Hệ thống thoát nước, móng máy trộn, móng dàn 

quay, hầm hấp trung thế. Các hệ thống được âm 

dưới đất; móng gắn liền với đất. 

01 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

Hợp đồng thế chấp tài sản số: 

01/2009/HD ngày 28/07/2009. 

Máy tiện DAINICHI  1 

Máy nén khí KEC-20 1 

Máy tạo nòng SamBo 2 

Máy dập đầu SamBo 1 

Máy cắt SamBo 1 

Máy căng SamBo 2002 1 

Máy căng SamBo 2003 1 

Giá đỡ máy cắt thép 1 

Máy tiện khuôn 1 

Lò hơi BKMTC 1 

Máy hàn MIG/EUROFIL  1 

Vít tải đứng L=9610+Đông cơ HGT 11KW 1 
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(Trạm Cổ Loa) 

Máy nén khí PUMA-15HP 1 

Động cơ DC & Tủ điện-75KW  1 

Động cơ DC & Tủ điện-90KW  1 

Dàn quay ly tâm 16m  02 

Cầu trục dầm đơn 5 x 5 tấn  02 

PaLăng dầm đôi 10 Tấn  1 

PaLăng dầm đôi 5 Tấn  1 

Đường ray 1 

Máy nén bê tông 3000KN  1 

13 

Hợp đồng thế chấp tài sản gắn 

liền với đất số 01/2013/HĐ 

ngày 22/10/2013 

Nhà xưởng sản xuất (xưởng 1); loại công 

trình cấp III. Diện tích xây dựng 4.356m2. 

Kết cấu: Móng BTCT, cột thép, khung kèo 

thép tiền chế, tường áp tole, mái lợp tole, nền 

bê tông. 

1 

Nhà đặt lò hơi; loại công trình cấp IV. Diện 

tích xây dựng 197,6m2. Kết cấu: Móng 

BTCT, tường xây gạch có tô trát xi măng, 

mái lợp tole, xà gồ sắt, nền bê tông. 

1 

Nhà vệ sinh; loại công trình cấp IV. Diện 

tích xây dựng 60,8m2. Kết cấu: Móng BTCT, 

tường xây gạch có tô trát xi măng, lăn sơn 

màu, mái lợp tole, xà gồ sắt, nền lát gạch 

Ceramic. 

1 

Nhà bảo vệ; loại công trình cấp IV. Diện tích 

xây dựng 16m2. Kết cấu: Móng BTCT, 

tường xây gạch có tô trát xi măng, lăn sơn 

màu, mái lợp tole, xà gồ sắt, nền lát gạch 

Ceramic. 

1 

Nhà văn phòng; loại công trình cấp IV. Diện 

tích xây dựng 253m2. Kết cấu: Móng BTCT, 

cột dầm sàn bằng thép, khung kèo bằng thép 

tiền chế tường xây gạch có tô trát xi măng, 

lăn sơn, mái lợp tole, xà gồ sắt, trần đóng la 

phông nền lát gạch Ceramic (tất cả các cửa 

đều khóa, không kiểm tra bên trong). 

1 
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Nhà căn tin số lượng 01; loại công trình cấp 

IV. Diện tích xây dựng 100,3m2. Kết cấu: 

Tường xây gạch có tô trát xi măng, mái lợp 

tole, xà gồ sắt, nền lát gạch Ceramic. 

1 

Nhà ở nhân viên (số lượng 01); loại công 

trình cấp IV. Diện tích xây dựng 180,2m2. 

Kết cấu: Móng cột BTCT, tường xây gạch có 

tô trát xi măng, lăn sơn, mái lợp tole, xà gồ 

sắt, nền lát gạch Ceramic. 

1 

II 

Tài sản của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Dung Quất thế chấp tại Ngân hàng 

TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt 

Nam hiện còn có tài thời điểm kê biên 

1 

Nhà xưởng sản xuất cọc tròn số 2 (Xưởng số 2) số lượng 01, loại công trình 

cấp III, có diện tích xây dựng 2.280,6m2; diện tích sàn 2.280,6m2; đặc điểm 

kết cấu: Móng BTCT, cột thép, khung kèo thép tiền chế, tường áp tole, mái 

lợp tole, nền BTCT (mái tole bị tốc nhiều nơi, gỉ sắt). 

1 
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