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HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

Số: 960/TB-ĐGTS Tân Châu, ngày 12 tháng 08 năm 2022 

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
 

 ăn cứ Quyết định số 5820 ngày 11/8/2022 của   N  thị xã  ân  hâu Về 

việc Phê duyệt Quy chế đấu giá Quyền khai thác Nhà vệ sinh  hợ  ân  hâu. 

 ội đồng đấu giá thông báo đấu giá Quyền khai thác Nhà vệ sinh Chợ 

Tân Châu của đơn vị có tài sản đấu giá là Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã  ân 

Châu. Địa chỉ: Số 02 Nguyễn  ri Phương, Khóm Long  hị  , Phường Long 

 hạnh, thị xã  ân  hâu, tỉnh An Giang. Cụ thể sau: 

- Quyền khai thác Nhà vệ sinh  hợ  ân  hâu. Địa chỉ:  hợ  ân  hâu, 

Khóm Long  hạnh A, Phường Long  hạnh, thị xã  ân  hâu, tỉnh An Giang. 

- Giá khởi điểm: 684.000 đồng/ngày x 365 ngày = 249.660.000 đồng/năm 

(đã bao gồm các khoản thuế). 

- Giá thu: 2.000 đồng/lượt người. 

-  hời hạn khai thác: 01 năm (kề từ ngày  ợp đồng khai thác được ký kết 

giữa người có tài sản đấu giá với người trúng đấu giá). 

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá: 

*  hời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Khách hàng tự túc phương tiện 

và chi phí đi xem tài sản: trong giờ hành chính ngày 24/08/2022 và ngày 

25/08/2022 tại  hợ  ân  hâu, Khóm Long  hạnh A, Phường Long  hạnh, thị xã 

 ân  hâu, tỉnh An Giang. 

Người đăng ký tham gia đấu giá có trách nhiệm tự tìm hiểu kỹ thực tế tài 

sản đấu giá mà mình muốn tham gia đấu giá khai thác về mặt bằng và cơ sở vật 

chất thuộc phạm vi Nhà vệ sinh  hợ  ân  hâu, giá thu, giá khởi điểm đấu giá, … 

và các quy định nêu tại Quy chế cuộc đấu giá. Sau khi có kết quả trúng đấu giá, 

Người trúng đấu giá sẽ không được giải quyết các khiếu nại về các vấn đề nêu trên 

trong thời gian khai thác. 

*  hời gian; địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: tại Phòng Tài chính - Kế 

hoạch thị xã Tân Châu trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 

giờ ngày 06/09/2022. 

*  iền mua hồ sơ tham gia đấu giá: theo  hông tư số 48/2017/  -BTC 

ngày 15/5/2017 của  ộ  ài chính ban hành: 

TT Giá khởi điểm của tài sản Mức thu (đồng/hồ sơ) 

1  ừ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng 200.000 

NIÊM YẾ  



  

*  iền đặt trước: 20% giá khởi điểm. 

*  hời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:  ổ 

chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Phòng Tài chính - 

Kế hoạch thị xã Tân Châu trong giờ hành chính theo quy định sau: 

+ Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 

17 giờ 00 ngày 06/09/2022. 

+ Nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc 

đấu giá (trừ trường hợp người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp sớm hơn). 

*  hời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu lúc 09 giờ, ngày 09/09/2022.  

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã  ân 

Châu. Địa chỉ: Số 02 Nguyễn  ri Phương, Khóm Long  hị  , Phường Long 

Thạnh, thị xã  ân  hâu, tỉnh An Giang. 

*  ình thức đấu giá:  ỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. 

* Phương thức đấu giá:  rả giá lên. 

Mọi chi tiết liên hệ: Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã  ân  hâu. Địa chỉ: 

Số 02 Nguyễn  ri Phương, khóm Long  hị  , phường Long  hạnh, thị xã  ân 

 hâu, tỉnh An Giang. Điện thoại: 02963.596.220./. 

 

 Nơi nhận: 

TM. HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
-   N  thị xã (báo cáo); 

-  hành viên  ội đồng; 

-  ổ giúp việc  ội đồng; 

- Niêm yết tại Phòng   -KH; 

- Báo An Giang; 

-  ổng thông tin điện tử thị xã; 

- VP  ĐN  và   N  (p/h thực hiện 

đăng tải); 

- Đài  ruyền thanh thị xã  ân  hâu; 

- Lưu: VT,  uệ,  iền 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH 

 

 

 

                     

(thay thư mời dự phiên 

đấu giá) 
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