
sO TUPHAP 
TfN}I BA RIA — VCJNG TAU 

TRUNG TAM DICH VTJ 
DAU GIA TAI SAN 

S: /1 c)A /TB-TTDVDG 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VI NAM 
DQc 1p — Tir do — Hnh phñc 

Ba Rja - VIng Tàu, ngày 05 thông 3 nám 2020 

THÔNG BAO DAU GIA TAI SAN 

Trung tarn Djch vi ctâu giá tài san tinh Ba Rja — Vüng Thu thông báo dâu 
giá tài san cii the nhu sau: 

Nguii có tài san: Ban Quãn 1 chc huyn Con Dão, Dja chi: Dung Pham 
Van Dông, Khu dan Cu SO 8, huyên COn Dão, tinh Ba Rja — Vüng Thu. 

Tài san du giá: Cho thuê Ki M, sap hang, vj trI dim kinh doanh chçi Con 
Dão nAm trên duong Pham Van DOng, khu dan cu sO 8, huyn COn Dão, tinh Ba 
Rja — Vüng Tàu. 

- Quy mO: 47 dim kinh doanh duc chia thành các khu virc nhii sau: 

+ Ki t: 40 Ki&, b trj the ngành hang: hãi san khO, trái cay, rau cü,quân 
áo, may mac, luong thuc, yang bac  dá qu, thuOc tây, mat kInh, dông ho, m 
phâm. 

+ Sap hang: 02 sap  hang, b trI các ngành hang: thjt gia SÜC tuoi song. 

+ Vj tn kinh doanh: 05 vj tn kinh doanh, b trI các ngành hang thüy hái 
san tuoi sOng. 

Tng giá khOi dim: 141.791.866 ctng (Mtträm bn mico'i mót triçu bay 
tram chin mu'cfi môt ngàn tam tram sáu mu'c/i sáu dong). 

Chi tit din tIch thuê, vj trI thuê, miic dIch thuê, giã khi dim, tin dt 
truc và tiên mua hO so tham gia dâu giá tirng ki Ot, sp hang, vj trI diem kinh 
doanh duçyc the hin tai  Quy the dâu giá tài san sO 1 02/QC-TTDVDG ngày 
05/3/2020 kern theo. 

Xem tài san: Tie ngày 09/3/2020 dIn ngày 2 6/3/2020 tai chq Con Dão. 

Tham khão h6 so, däng k: Tr ngày 09/3/2020 dn 16 gi?i, ngày 
26/3/2020 tai  Trung tam DjCh v11 dâu giá tài san tinh Ba Ra — Vüng Tàu và Ban 
Quãn 1 chci huyn COn Dão. 

Han Chót dang k, np h so: 16 gUt, ngày 26/3/2020 (tht nãm). 

Np tiên dt truâc: Np CáC ngày 26/3/2020, 27/3/2020 và jln 15 gUt, 
ngày 30/3/2020 (np tiên m.t tai  Trung tam hoc np vào sO tài khoãn do Trung 
tam Dch vii dâu giá tài san tinh B Rja — Vung Tàu cung cap). 

Diu kin, each thirc dang k: 

- D,i vOi Ca nhân: Phô tO h khu và CMND hoäc CCCD. 

- Di vài th chirc: PhO tO Giy DKKD 
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- Mua ho so vä diên các thông tin vâo Phiêu däng k' tham gia dâu giá do 
Ii rung tam Djch vu dâu giá tài san tinh Ba Rja — Vüng Tàu phát hánh. 

Than gian du giá: Lác 09 giô ngày 31/3/2020 (thá' b&. 

Dja dim du giá: Tai  Hi truanng Trung tam Giáo diic Thiianng xuyên va 

Huâng nghip, dja chi: So 03, dithng Nguyen Hue,  huyn Con Dão, tinh Ba Rja 
— VQng Tàu (Uy ban nhân dan huyn Con Dão cu). 

Phucing thtrc du. giá: Trã giá len. 

HInh thi.rc du giá: DAu giá trrc tip bang lani nói tai  cuc du giá. 

Bithc giá: T& thiu 20.000 dng. 

M9i chi tMt xin lien h ti Trung tam Djch vii du giá tài san tinh Ba Rja — 
Vüng Tàu, s6 83 D Chiêu, phung 3, thành phô Vüng Thu — Din thoi: 
0254.385 1524 hoc Ban Quan 1 chç huyn Con Dão, du&ng Phtm Vn Dông, 
khu dan cu so 8, huyn Con Dáo — Din thoai: 0254.3830367 (trong giO hành 
chInh) .1. 

Noi nhin: 
-UBNDhuynCônDão; 
- Báo Ba Rja — Vüng Tàu (dé thông bão); 
- PhOng TC-KH; 
- PhOng Kinh to; 
- PhOng Van hOa-Thong tin; 
- Trung tam VH-IT-TI' huyn Con Dáo; 
- Dang Trang thông tin din tCr tài sãncông; 
- Ban Quan 1 chçi huyn Con Dao (dO li.ru, 
niêm yOt và thông báo trOn h thông ba nOi bO); 

- NiOm yOt ti Trung tam Djch vt dâu giá tài sOn tinh 
BR-VT Va Chq Con DOn; 
- Niêm yOt ti HQi trithng trung tam GDTX Va hsâng 
nghip huyn Con Dão (Noi to ch(rc dâu gia); 
-L.ru:VT,NV. 

Thông báo: 02 k' 
- K' 1: Thu 2 ngày 09/3/2020 
- 1(5' 2: Thu 5 ngày 12/3/2020 
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