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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: 106/TB-ĐHKT                   Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc bán đấu giá tài sản của Trường  
 

- Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 do Quốc hội 

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành; 

- Căn cứ Quyết định số 2247/ĐHQGHN-KHTC ngày 06/8/2020 của Đại học 

Quốc gia Hà Nội về việc thanh lý tài sản của Trường Đại học Kinh tế;  

- Căn cứ Quyết định số 3172/QĐ-ĐHKT ngày 21/10/2020 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thành lập Hội đồng thanh 

lý xe ô tô; 

- Căn cứ Quyết định số 3780/QĐ-ĐHKT ngày 15/12/2020 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội về việc bán thanh lý xe ô tô biển 

kiểm soát 31A-7009 và xe ô tô biển kiểm soát 31A-4919; 

Căn cứ Thông báo số 3963/TB-ĐHKT ngày 21/12/2020 của Trường Đại học 

Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản; 

Căn cứ Quyết định số 4242/QĐ-ĐHKT của Trường Đại học Kinh tế - Đại học 

Quốc gia Hà Nội về việc chỉ định đơn vị cung cấp dịch vụ bán đấu giá tài sản; 

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 0101/2021/HD-SaoViet ký ngày 

06/01/2021 giữa Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và Công ty Đấu 

giá hợp danh Sao Việt; 

Căn cứ Thông báo Đấu giá tài sản số 0101/2021/TBĐG-SV ngày 06/01/2021 

của Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt; 

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về việc tổ chức 

bán đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản, cụ thể như sau: 

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà 

Nội. 

Địa chỉ: Nhà E4, số 144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt . 

Địa chỉ: Số 1 lô B11C, khu đô thị Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội. 

3. Tài sản đấu giá: 

Tài sản 1: 01 Xe ô tô con nhãn hiệu: TOYOTA, số loại: COROLLA ALTIS 

ZZE 122L - GEMEKH, biển kiểm soát: 31A-7009, màu sơn: đen, số chỗ ngồi: 05 chỗ 

ngồi, năm sản xuất: 2005, số khung: ZZE1227507068, số máy: 1ZZ4493548. Theo 

Giấy chứng nhận Đăng ký xe số 0047873 Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành 

phố Hà Nội cấp ngày 20/12/2005 đứng tên KHOA KINH TẾ. ĐHQGHN. Giá khởi 
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điểm: 165.900.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm triệu, chín trăm nghìn 

đồng).  

Tài sản 2: 01 Xe ô tô khách nhãn hiệu: TOYOTA, số loại: HIACE, biển kiểm 

soát: 31A-4919, màu sơn: xanh, số chỗ ngồi: 16 chỗ ngồi, năm sản xuất: 2001, số 

khung: RZH1145000321, số máy: 2549492. Theo giấy chứng nhận Đăng ký xe số A 

047510 Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/04/2001 

đứng tên KHOA KINH TẾ ĐHQG HÀ NỘI. Giá khởi điểm: 22.000.000 đồng (Bằng 

chữ: Hai mươi hai triệu đồng).  

  Tổng giá khởi điểm của tài sản: 187.900.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám 

mươi bảy triệu, chín trăm nghìn đồng). Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế giá trị 

gia tăng (VAT) và chưa bao gồm phí, lệ phí chuyển quyền sở hữu tài sản theo quy 

định của pháp luật hiện hành và chi phí di dời tài sản. 

  -  Bước giá: 1.000.000 đồng/1 tài sản (Bằng chữ: Một triệu đồng trên một tài 

sản). 

  - Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Tài sản 1: 16.000.000 đồng (Bằng chữ: 

Mười sáu triệu đồng), Tài sản 2: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng). 

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:  

Người đăng ký tham gia đấu giá không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 

Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 tiến hành mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt 

trước theo quy định: 

a) Tiền mua hồ sơ; Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ: 

  - Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tài sản 1: 200.000 đồng/1 hồ sơ (Bằng chữ: 

Hai trăm nghìn đồng), Tài sản 2: 100.000 đồng/1 hồ sơ (Bằng chữ: Một trăm nghìn 

đồng). 

  - Thời gian: Trong giờ hành chính từ ngày 07/01/2021 đến hết ngày 19/01/2021. 

- Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt. 

b) Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: 

- Thời gian: Trong 03 ngày làm việc gồm ngày 19/01/2021, ngày 20/01/2021 và 

ngày 21/01/2021. 

 - Cách thức nộp tiền đặt trước: Theo hướng dẫn tại Quy chế cuộc đấu giá của 

Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt. 

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: 

- Thời gian: Trong giờ hành chính, kể từ ngày 18/01/2021 đến hết ngày 

19/01/2021. 

- Địa điểm xem tài sản: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, địa 

chỉ: Nhà E4, số 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 

 - Thời gian: Bắt đầu từ 09h00 ngày 22/01/2021. 

 - Địa điểm: Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt, địa chỉ: Số 1 lô B11C, 

khu đô thị Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. 
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7. Hình thức, phương thức đấu giá:  

 - Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu 

giá. 

 - Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên. 

8. Cách thức tham gia đấu giá:  

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá riêng lẻ đối với từng tài sản nêu trên. 

Thông tin chi tiết liên hệ:  

Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt, địa chỉ: Số 1 lô B11C, khu đô thị Đầm 

Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. 

Hotline: 0246.6505360. 

Ghi chú: Giờ hành chính Công ty: Buổi sáng: 08h00 đến 12h00; Buổi chiều: 

13h00 đến 17h00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ lễ, Tết theo Quy định 

của Công ty. 

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản, vui lòng 

tham khảo các thông tin và liên hệ theo thông tin trên. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 

- Đảng ủy; 

- Ban Giám hiệu; 

- CB, GV Trường ĐHKT; 

- Website Trường ĐHKT; 

- Lưu: VT, HCTH. Đ. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THANH LÝ XE Ô TÔ 

 

 

(Đã ký) 

 

 

TS. Phạm Minh Tuấn 

 
 

 

          

                                                                    


