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THÔNG BÁO 
 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản về việc đấu giá cho thuê tài sản công 

1. Người có tài sản bán đấu giá: Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo 

Bình Thuận.
 

Địa chỉ: Số 57 Đường Phạm Hùng, phường Phú Thủy, thành phố Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

2. Tên tài sản:  

- Tài sản 1: Mặt bẳng căn tin, diện tích: 100 m
2
 

- Tài sản 2: Mặt bằng giữ xe 02 bánh, diện tích : 80 m
2 

- Tài sản 3: Nhà ăn ký túc xá, diện tích: 267 m
2
 

3. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá:  

a. Căn tin trường giá khởi điểm là: 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi 

triệu đồng) cho 27 tháng/03 năm học. 

b. Mặt bằng giữ xe giá khởi điểm là: 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu 

đồng) cho 27 tháng/03 năm học. 

c. Nhà ăn Ký túc xá trường giá khởi điểm là: 150.000.000 đồng (Một trăm 

năm mươi triệu đồng) cho 30 tháng/03 năm học. 

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: 

- Có địa chỉ rõ ràng tại tỉnh Bình Thuận.  

- Có cơ sở vật chất trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với 

loại tài sản đấu giá. 

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả. 

- Có năng lực kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản. 

- Thù lao, dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp. 

- Là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn và có tên trong danh 

sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố. 
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- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do đơn vị có tài sản đấu giá 

quyết định. 

5. Thời gian, địa điểm nộp Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: 

- Thời gian: T  27/7/2021 đến ngày 29/7/2021. (Trong giờ hành chính). 

- Địa điểm: Số 57 Đường Phạm Hùng, phường Phú Thủy, thành phố 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (Phòng Tiếp dân) 

- Điện thoại:  02523822584 hoặc 0946225759. 

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: như tiêu chí lựa chọn. 

Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và CMND hoặc 

CCCD. 

* Lưu ý: sẽ có văn bản thông báo cho tổ chức đấu giá được lựa chọn. Đối 

với những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa 

chọn và không hoàn lại hồ sơ. 

Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo thông  báo cho các tổ chức đấu giá 

chuyên nghiệp biết và đăng ký./. 

 

Nơi nhận:      
- Niêm yết tại Website của Trường; 

- Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu 

 giá tài sản (https:dgts.moj.gov.vn); 

- HT và các PHT; 

- Trưởng các đoàn thể, bộ phận; 

- Lưu: VT.           

HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

Dương Đức Tuấn 
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