
sO hf PHAP TINH BR-VT CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TRUNG TAM D!CH V DAU lJôc 1p — Tir do — Hanh phác 

GIA TA! SAN 

S: 102/QC-TTDVDG Ba Rja - Ving Tàzi, ngày 05 tháng 3 nàm 2020 

QUY CHE DAU GIA TA! SAN 
Ban hành kern theo Hqp dng djch viii du giá tãi san 

so: 07111D-DVDG ngày 05/3/2020 

C5n cr Luât du giá tài sn s 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; 

Cäncir Hçp dng dch vii du giá tâi san s 07/HD-DVDG ngày 05/3/2020 
dirç'c k kêt giüa Ban Quân 1 chçi huyn Con Dáo và Trung tam Djch vi dâu giá tài 
san tinh Ba Rja — Vüng Tàu, 

Trung tam Djch vi d.0 giá tâi sán.tinh Ba Rja — Vüng Tàu, ban hành Quy ch 
dâu giá tài san gôm các ni dung sau: 

Diêu 1. Tài san ctãu giá: Cho thuê ki t, siip hang, vj trI dim kinh doanh 
cho' Con Dão 

- Vj trI tài san d.0 giá: Chq Con Dâo nm dumg Pham Van Dng, khu dan 
CU SO 8, huyn Con Dáo, tinh Ba Rja — Vüng Tàu. 

- Quy mô: 47 dim kinh doanh duçlC Chia thành các khu virc nhu sau: 

+ Ki &: 40 Ki&, b trI các ngânh hang: hâi san khô, trái cay, rau cü, quân áo, 
may mc, lucing thc, yang 

bac 
dá qu, thuôc tây, mat kInh, dOng ho, m' phâm. 

+ Sp hang: 02 sap hang, b trI các ngành hang: thjt gia sñc tuai sang. 

± Vj trI kinh doanh: 05 vj trI kinh doanh, b trI các ngành hang thUy hái san 
tucyi song. 

A P P P 9 • %.' P 9 • A A Diçn tich, v tn kinh doanh, gia kho'i diem, tien dt tru'o'c va tien mua ho so' 
tham gia dâu giá, cu the nhu' sau: 

STT 
Ki 

t/sp/vj 
trI 

Diên 
tIch 
(m2) 

Mic dIch cho 
thuê 

Giá kh&i dim 
d dãu 

giá/Olnäm/O1 
ki 6t, sp, vl trI 

(dông) 

Tiên ctt 
triro'c 
(d6ng) 

Tiên 
mua ho 

SO' 
(dông) 

KHU1 Dayl.1—KiM Cho thuê kinh 
doanh: Luo'ng 

thirc, bánh ko, do 
khô,thuóctây,mat 
kInh, din thoi và 

dngh 

01 33 5,67 3.353.011 340.000 50.000 

02 32 5,67 3.353.011 340.000 50.000 



03 31 5,67 3.353.011 340.000 50.000 

04 30 5,67 3.353.011 340.000 50.000 

Day 1.2-Ki ôt 

01 35 3,8425 2.272.301 230.000 50.000 

Day 1.3-Ki ôt 

01 36 3,8425 2.272.301 230.000 50.000 

02 23 3,915 2.315.174 230.000 50.000 

03 13 3,915 2.315.174 230.000 50.000 

KHU2 Dãy2.1-Kiôt 

01 1 3,8425 

Cho thuê kinh 
doanh:Raucü,trãi 
cay, yang bc, dá 
qu', m phâm và 

sa 

2.272.301 230.000 50.000 

02 2 3,915 2.315.174 230.000 50.000 

03 6 6,7425 3.987.245 400.000 50.000 

04 7 3,915 2.315.174 230.000 50.000 

05 8 3,915 2.315.174 230.000 50.000 

06 13 3,915 2.315.174 230.000 50.000 

Day 2.2 - Ki t 

01 24 5,445 3.219.955 330.000 50.000 

02 19 6,7425 3.987.245 400.000 50.000 

03 18 3,915 2.315.174 230.000 50.000 

04 13 5,445 3.219.955 330.000 50.000 

Day 2.3 - Ki t 
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01 25 5,445 3.219.955 330.000 50.000 

02 26 5,51 3.258.394 300.000 50.000 

03 30 6,7425 3.987.245 400.000 50.000 

04 31 3,915 2.315.174 230.000 50.000 

05 35 5,51 3.258.394 300.000 50.000 

06 36 5,445 3.219.955 330.000 50.000 

Day 2.4 - Ki ôt 

01 48 3,8425 2.272.301 400.000 50.000 

02 47 3,915 2.315.174 230.000 50.000 

03 43 6,7425 3.987.245 400.000 50.000 

04 42 3,915 2.315.174 230.000 50.000 

05 37 3,915 2.315.174 230.000 50.000 

KHU3 Day3.2-KiM 

01 11 3,915 

Cho thuê kinh 
oaflh:Quanao 

do, sanh su, nhira, 
trái cay 

2.315.174 230.000 50.000 

Day 3.3-Kiôt 

01 1 5,67 3.353.011 340.000 50.000 

02 2 5,67 3.353.011 340.000 50.000 

03 3 9,765 5.774.630 

04 4 5,67 3.353.011 340.000 50.000 

05 5 5,67 3.353.011 340.000 50.000 

\ H 

TRUNG 
JCHV0, 
TA I 

TiN 1  
R/A-vUN 
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06 6 5,67 3.353.011 340.000 50.000 

07 7 5,67 3.353.011 340.000 50.000 

08 8 5,67 3.353.011 340.000 50.000 

09 9 5,67 3.353.011 340.000 50.000 

10 10 5,67 3.353.011 340.000 50.000 

KHU4 
Co 02 sp hang và 05 vj trI diem kinh 

doanh 

02 sp hang 

01 13 6,2 

Cho thuê kinh 
doanh: Thüy hãi 

san tuai sng, thjt 
. . gia sue — gia cam 

4.491.379 450.000 50.000 

02 14 6,2 4.491.79 450.000 50.000 

05v1tr1kinhd0anh 

03 16 3,1 2.245.690 230.000 50.000 

04 17 3,1 2.245.690 230.000 50.000 

05 18 3,1 2.245.690 230.000 50.000 

06 19 3,1 2.245.690 230.000 50.000 

07 22 3,1 2.245.690 230.000 50.000 

(Giá trên dâ bao gm thué VAT 10%). 

Ting giá kh&i dim cüa tài san du giá: 141.791.866 dông (Só tién bang chi': 
M15t tram bn mu'cri mt triu, bay tram chin mu'cfi môt ngàn, tam tram sáu mu'cii thu 
dóng). 

- Thii hn sir diing dim kinh doanh là 36 tháng tInh tr ngày k hcTp dông thuê. 
Trong truông hcip có Co chê chInh sách mâi (Chuyên dôi mô hinh cña Ban Quân l 
cho); Hiêu luc HçTp dông gitta Ban Quàn 1 chç vâ Tiêu thucing thuê kiot, sp hang và 
diem kinh doanh se chm dth hiëu luc. 
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- Ngui tritng dâu giá phái sir dung ki ôt, stp hang và vj trI kinh doanh theo 
dung mvc  dIch cho thuê dã cam kêt truó'c khi tham gia dâu giá; Trong th?ñ gian thuê 
không duc sang nhu'çmg hoc cho thuê 1i; Trrnmg hçip kinh doanh không dung mc 
dIch thI phái duçic s1r dông cüa Ban Quân 1 chc huyn Con Dáo. 

Diu 2. Thôi gian, dja diem xem tài san, tham khão ho so' và dãng k 

- Xem tài san: Tr ngày 09/3/2020 dn ngày 26/3/2020 ti chçy Con Dâo (dja 
chi: dutmg Phtm Van Dông, khu dan cu so 8, huyn Con Dáo, tinh BR-VT). 

- Tham khâo h so và däng k: Trong gRi lam vic tü ngày 09/3/2020 den 16 
gi ngay 26/3/2020 t.i Trung tam Dch vii dâu giá tài san tinh Ba Rja — VUng Tàu, dja 
chi: so 83 Do Chiêu, phung 3, thành phô Vüng Tàu, tinh Ba Rja — Vüng Thu hoc tai 
Ban Quãn 1 cho huyên Con Dâo, dja chi: du&ng Phrn Van Dông, khu dan c's so 8, 
huyn Con Dâo, tinh Ba Ria  — Vüng Thu. 

- Htn chót dang k và np h so: 16 gRi, ngày 26/3/2020. 

Diu 3. Thô'i gian, dja dim np tin dt trir&c, tiên mua ho so' và xtr I tiên 
dat trir&c 

1.Thô'i gian np tiên mua ho so' tham gia dâu giá và tin dt trtthc: 

- Np tin mua h so tham gia dAu giá: 

Np khi lam thu tuc däng k tham gia du giá, tr ngày 09/03/2020 dn 16 già' 
ngày 26/03/2020. 

- Np tin dt truc: ngày 26/3/2020, ngày 27/3/2020 và dn 15 gi6, ngày 
30/3/2020. 

2. Dia diem flop tin dt trtthc và tiên mua ho so': 

Np bang tin m.t ti Trung tam Djch vii du giá tái san tinh Ba Rja — Vüng 
Tàu, da chI: 83 Do Chiêu, phixng 3, thành phO Vüng Tàu hoc np vào so tài khoân 
cüa Trung tam Djch vii dâu giá tài san tinh Ba Rja — Vüng Tàu, theo ni dung sau: 

+ Ten don vj th hu&ng: Trung tam Djch vi dâu giá tài san tinh Ba Rja — Vüng 
Tàu; 

+ S tài khoân: 609 020 101 2804 ti Ngân hang Nông nghip và phát triên 
Nông Thôn - Chi nhánh VUng Thu. 

+ Ni dung np: (Ten t chirc/cá nhân däng k tham gia dâu giá) np tiên dt 
truâc tham gia dâu giá ki ôt, vj trI thuê ti Khu chci huyn Con Dáo. 

So tài khoãn np tin dt truc cüng có th np vào mt tài khoán ngân hang 
khác cüa Trung tam Djch vii dâu giá tai san mO' ti các ngân hang thuong mi do 
Trung tam Dch vii dâu giá tài san cung cap. 

3. Xu' 1 tiên dt trtr&c: 
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- Khoán tin dt tru'ôc cia ngui trüng du giá chuyên thánh tiên dt ccc dê 
dam báo viêc thirc hin giao kêt (vic xir 1 tiên dt cçc theo quy djnh cña B Lut 
Dan su). 

- Nguôi không tr1ing du giá và không vi phm Khoãn 6, Diu 39 Lut Du giá 
së duçc ben B hoàn trá tiên dt truc trong khoáng thai gian 03 ngày lam vic kê tr 
ngày kêt thüc cuc dâu giá. 

Diu 4. Dôi tu'çrng dtrqc tham gia cIu giá Va không thrçrc tham gia clâu giá 

1. D& tuçxng duçic däng k tham gia du giá: 

T chirc, h ,gia dInh, cá nhân có nhu câu si:r diing diem kinh doanh theo 
phirong an bô trI sap xêp ngành hang kirth doanh dã duc cap có thâm quyên phê 
duyt thI có quyên däng k tham gia dâu giá theo quy djnh. 

2. Di tuçmg không duçc däng k tham gia dâu giá: 

Can cr theo quy dnh tai  Khoân 4, Diu 38, Lut du giá tài san näm 2016. 

Diu 5. Diu kiên, each thfrc dàng k tham gia dâu giá 

1. ]Jiêu kiin däng k: 

- Di vói cá nhân: Mang theo H khu, CMND/CCCD. 

- Di vâi t chCrc: Gi.y dang k kinh doanh; Báo cáo. thug tháng, qu gn nht, 
CMND cüa ngutñ di din, Giây i:iy quyên (nêu không phái ngu?ñ di din). 

Các giy t trên khi dndäng k2  (t chirc/cá nhân) phái mang thea 01 ban 
photocopy kern theo ban chInh dê dôi chiêu hoc ban sao y chrng thçrc. 

2. Cách thfrc dãng k: 

- Ngithi däng k tham gia du giá mua ho so, diên các thông tin vào mu Phiu 
dãng k tham gia dau giá cüa Trung tarn phát hành. 

- Np tin mua h so và tin dt truc theo quy djnh. 

Ngui tham gia du giá tài san có th uy quyn bang van ban cho ngui khác 
thay mt mInh tham gia dâu giá (van ban üy quyên theo dng quy djnh). 

Diêu 5. Thô'i gian, dja diem t chfrc cuc dãu giá 

- Th?i gian du giá: 09 giô', ngày 31/3/2020 (thfr 3). 

- Dja dim d.0 giá: Tai  Hi trumg Trung tarn Giáo dic thumg xuyen và 
Hucng nghip, da chi: So 3 du&ng Nguyen Hue, Khu dan cu so 6, huyn Con Dao 
(Uy ban nhân dan huyn Con Dão cü). 

Diu 6. Phtwng thuc du giá, HInh thirc du giá và Bw&c giá 

- Phucing thüc dâu giá: Trá giá len. 

- HInh thi'rc dâu giá: Trá giá trirc tiêp bang li nói ti cuc dâu giá. 
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- Buâc giá: 20.000 dng (Hai muoi nghIn dng), tinh tü lan trã giá thir 2 tth di. 

Diêu 7. Các tru'à'ng hqp bj trut quyn tham gia du giá; các trtwng hçp 
không du'çrc nhn 1ti tin dt trtróc 

1. Tru'ô'ng hqp bj truãt quyn tham gia dâu giá: 

- Cung cp thông tin, tài 1iu sai sir that; sir dçing giy t giã mao  d dãng k 
tham gia dâu giá, tham gia cuc dâu giá; 

- Thông dông, móc ni vi du giá viên, t chrc dâu giá tài san, ngui có tâi 
san dâu giá, nguôi tham gia dâu giá khac, cá nhân, to chüc khác dê dim giá, lam sai 
1ch kêt qua dâu giá tài san; 

- Can tth hoat dng d.0 giá tài san; gay rOi, mat trt t1r tai  cuc dâu giá; 

- De d9a,crOng ép du giá viên, ng1xii tham gia du giá khác nhäm sai 1ch kêt 
qua dâu giá tài san; 

- Các hành vi bj nghiêm cm khác theo quy djnh cüa lut có lien quan. 

2. Trtrô'ng hçrp không dirqc trã tiên dt trtthc: 

- Dã np tin dt truóc nhung không tham gia cuc du giá, bui cOng b giá 
ma không thuc trumg hcip bat khâ kháng; 

- B trut quyn tham gia du giá do có hành vi vi phm quy djnh tai  khoàn 5 
Diêu 9 cüa Lutt dâu giá tài san; 

- Tr chôi k biên bàn dâu giá theo quy djnh tai  khoân 3 Diêu 44 Lut dâu giá tài 
san "Ngui trüng dâu giá tr chOi k biên bàn dâu giá dugc coi nhu không chap nhn ' 
giao kêt hop dông mua bàn tài san dâu giá hotc không chap nhn mua tài san dâu giá 
dOi vi tài san ma theo quy djnh cüa pháp lut kêt qua dâu giá tâi san phài dixcic c 
quan có thâm quyên phê duyt".; 

- Rit 'ai  giá cia trâ, giá cia chp nhntheo quy djnh tai  khoàn 1 Diêu 50 Lut dâu 
gia tai san "Tai cuôc dâu gia thuc hiên bang phuung thuc tra gia len theo hinh thuc 
dâu trrc tiêp bang lèi nói hoc dâu giá bang bO phiêu trrc tiêp tai  cuc dâu giá, nêu 
nguè'i cia trà giá cao nhât riit lai  giá cia trã trithc khi dâu giá viên cOng bô nguñ trüng 
dâu giá thi cuc dâu giá vn tiêp t1ic và bat dâu tir giá cüa ngui trâ giá lien kê trrnc 
do". 

- Tir ch6i kt qua triing du giá theo quy djnh tai  khoãn 1 Diêu 51 Lut dâu giá 
tài san "Trithng hop dâu giá theo phuong thüc trâ giá len, sau khi dâu giá viên diêu 
hành cuc dâu giá da cOng bô ngisi trüng dâu giá ma tai  cuc dâu giá ngui nay tir 
choi ket qua trng dâu giá thl ngui trâ giá lien kê là ngui trüng dâu giá, nêu giá lien 
k do cong v0i khoàn tien dt truc It nhât bang giá ciA trà cüa ngui tr chôt ket qua 
truing dâu giá và nguOi trà giá lien ke chap nhn mua tài san dâu giá". 

Tin d.t truâc không duçic nh.n lai  thuc v nguii có tài san du giá. 
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PHO GL4M DOC 

dn Vdn ra 

No'inhn: 
- UBND huyn Con Dão; 
- Ban Quin I chq huyn Con Dáo; 
- Niêm yet ti Trung tam Djch vii dâu giá tài san; 
- Niêm yet tai  Chq Con Dao noi trung bay tai san 
dâu giá là ki ôt, sap và diem kinh doanh); 

- Niêm yet tai  noi to chrc cuc dan giá 
- Ngui tham gia dâu giá biêt (dê thirc hin); 
- Luu: VT-NV. 

B 

TRUG TAM 1" 
. DiCHVUfluGtA 

z TAIAN 
-. TjP. 

2 BABjA-VUNe (I 
.0 - 

V.  

Diêu 8. Thôi gian, da diem, phu'o'ng thñ'c thanh toán tiên trüng dãu giã 

- Thai gian thanh toán: Sau khi Co kêt qua phê duyt tri1ng du giá Ban Quàn 1 
chc huyn Con Dào thông báo cho ngithi tr1111g dâu giá biêt phrnmg thirc, thai gian, 
dia diem nop tiên trling dâu giá và chm nhât là 20 ngày, ngi.thi trng dâu giá phâi np 
dü so tiên trüng dâu giá (trong vông 01 näm) cüa t1rng ki ôt, sp hang và vj tn diem 
kinh doanh. 

Nu qua thai hn 20 ngày, ngixôi trüng du giá không np hoc np không dü 
100% tiên trüng dâu giá thI coi nhu nguai trüng dâu giá tr chôi kêt qua dâu giá thành 
và bi mat so tiên dat truac (tiên dt coc) dã nôp. 

- Phuong thCrc thanh toán: Chuyn khoãn hoc tin mat. 

- Dja dirn np tiên tr11ng dâu giá: Np tiên mt ti Ban Quân 1 chg huyn Con 

Dào hoc vào so tài khoân do Ban Quãn l chçi huyn Con Dào cung cap. 

S tin 10% dt truac cüa nguai trUng du giá dã np ti Trung tam Djch vu du 
giá tài san tinh Ba Rja — VUng Tàu, Trung tarn sê vào tài khoân cüa Ban Quãn l chg 
huyn Con Dão. Sau do Trung tam có Giây dê nghj thanh toán kern theo HóadGn ban 
hang gui Ban Quân l chg huyn Con Dào thanh toán tiênthü lao djch vi1 dâu giá và 
chi phi dâu giá. 

Diu 9. Thô'i gian, dja diem, phirong thfrc giao tài san dãu giá và các giy to 
lien quan 

- Thai gian giao: Sau khi có kt qua phê duyt kt qua tn1ng du giácña UBND 
huyn Con Dâo và nguai triing dâu giá dä np dü tiên trüng dâu giá. 

- Da dim giao tâi san: Ti ki &, sp hang, v tn kinh doanh cho thuê. 

- Phiio'ng tht'rc giao tài san: Ban Quân 1 chci huyn Con Dào trirc tip giao cho 
ngixai trüng dâu giá. Vic giao nhn dugc 1p  thành biên bàn có ch k cüa các ben 
tham gia. 

Diu 10. Diu khoãn thi hành 

Quy chê nay có hiu 1irc k tr ngày k, moi b sung, thay di trong ni dung quy che 
nay s duçic thirc hin bang vn b./. 
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