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BO NONG NGHIP VA PTNT 
CONG TY TNHH MQT THANH VIEN 

KTCTTL BAC HUNG HA! 

CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dôc lap - tir do - hanh phác 

Hái Dircing, ngày 12 tháng 11 nám 2020 
s cc/cv-BHH 

VAN BAN DEN 
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NGNGH1EP VA PTN 

V vic hra ch9n don vl t chile du giã tài san 

Kinh gzi: Các to chirc dãu giá tài san 

THÔNG BAO 

- Can cü Lust  dâu giá tài san nAm 2016; 
- Can cir quy& djnh s 286/QD-BHH ngày 07/06/2019 cüa chü tjch cong ty 

TNHHMTV Khai thác cong trInh thüy lcii Bc Hung Hâi v vic thanh 1 4t tir, thit 
bj cü thu hi tai  c6ng Neo, âu thuyn Lire Din, cng Kênh Cu, cng Xuân Quan. 

- Can cir Chirng thu thm djnh giá s6 2010080/TDG/VCA-CTTDG ngày 
11/11/2020 cüa Cong ty C phn Tu vn và ThAm djnh Vit Nam; 

Cong ty TNHH MTV KTCTTL Bc Hung Hãi thông báo ye vic hra chpn dcin 
vi t chirc du giá tài san nhu sau. 

1- Thông tin v ngu'ô'i có tài san, tài san du giá, giá kh&i dim cüa tài san. 
1.1- Nguôi có tài san du giá: Cong ty TNHH MTV KTC1'TL Bc Hung Hãi 
Dja chi trV sâ: S 2 Nguyn ChI Thanh, Phtrting Tan Binh,TP Hài Duong 
1.2- Tài san du giá: là dng san gm ô to 16 ch ht hn sü d%lng và lô 4t tu, 

thi& bj cU thu hi (sau khi các dr an hoàn thành,) vâi các thit bj cü dA bj han ri, hu 
hông nng không sr diing ducic nhu: Cánh thép cü, may dóng ma, puly, Phao thép Cu 

ti c6ng Cu Xe, Cng Neo, âu thuy&n Câu Cdt, cng Xuân Quan. 
(Chi tilt xem trong Phy lyc s 01 cüa ch&ng thw thdm djnh giá sl 

2010080/TDG/VCA-CTTDG ngày 11/11/2020 cüa Cong ty Có phdn Tw yIn và Thdm 
djnh Vit Nam) 

1.3- Giá khôi dim cüa tài san. 
- Giá khâi dim: 758.935.000 VND (Bcng chü: Bay tram nám tam triu, chin 

tram ba nám nghIn &ng ch&i). 
(Mrc giá trên là giá tli thilu, chzta bao gm thul giá trj gia tang (VAT) theo 

quy djnh hin hành, nhung không bao gm chi phi vn chuyln tài san ra khói ncri 
dang dl tài san ('chi phi nay do ngwài tring a'Iu giá chju)) 

2- Thô'i gian, dja dim np h so dáng k tham gia ti chfrc du giá. 
2.1- Thôi gian: Trong gRi hành chInh các ngày lam vic k tir ngày 13/11/2020 

dn l7hngày 19/11/2020. 
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2.2- DIa  dim: Cong ty TNHH MTV KTCTFL Bc Hung Hái - dja chi s 02 
Nguyn ChI Thanh, Phuông Tan BInh, TP Hal Ducng, Tinh Hal Ducrng. 

3- Tiêu chI lira chçn don VI to chü'c du giá tài san. 
T chi'rc du giá tài san c.n dap üng dü các tiêu chI sau day. 
+ Co c sâ 4t chAt, trang thi& bj c.n thit bão dam cho vic dAu giá; 
+ Co phuing an dAu giá khã thi, hiu qua; 
+ Co nang hrc, kinh nghim và uy tin cüa t chirc dAu giá tài san; 
+ Co mIrc thu lao djch v%i dAu giá, chi phi dAu giá tài san phü hçip; 
+ Co ten trong danh sách các th chirc dAu giá tài san do B Tu pháp cong b; 
Vy Cong ty TNHH MTV KTCTTL Bc Hung Hái thông báo d các t chüc 

dAu giá tài san có dü nng 1irc theo yeu cAu däng k tham gia t chirc dAu giá tài san 
trên theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

No'i nhn: 

- Nhix kInh gCri 
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