
TONG CONG TY HQP TAC KINH TE CONG HOA xA HO! CHU NGHIA V1IT NAM 
HO! BONG THANH, XI L' TA! SAN Dc 1p  - Tr do - Hnh phác 

      

S& 77/QC-HDTXL Nghc An, ngày 07 tháng 9 nám 2022 

QUY CHE 
Ban dan giá MMTB gói s 01: Day chuyên nghiên dá 

Can cü Lut Doanh nghip ngày 17 tháng 6 näm 2020; 

Can dr Li4t Du giá tài san ngày 17 tháng 11 näm 2016; 

Can cü Nghj djnh s 91/2015/ND-CP ngày 13 tháng 10 nàm 2015 cüa ChInh 
phü ye dau tu von nhà nuc vào doanh nghip và quãn 1', sir diing vOn, tài san tai 
doanh nghip; 

Can cü Diu 1 t chirc và hott dng cüa Tng cong ty Hçp tác kinh t; 

Can cü vào Quy& djnh s 1509/QD-GD ngày 17/11/202 1 cüa Hi dng 
thành viên ye vic thanh, xir 1' may mod thiêt bj nAm 2021; 

Can ci Quyt djnh s 109/QD-HDTV ngày 14/7/2022 cUa Hi dng thành 
viên ye vic thanh, xir 1' TSCD, CCDC; 

Can cir Quy& djnh s 137/QD-HDTV ngày 25/8/2022 ciia Hi dng thành 
vien ye vic kin toàn Hi dông Thanh, xir 1' tài san; 

Can cir Quyt djnh s 159/QD-HDTV ngày 06/9/2022 cüa Hi dng thành 
viên ye vic phê duyt Phuong an xir 1 MMTB thuc din thanh 1. 

Hi dng Thanh, xir 1) tài san ban hành Quy ch ban du giá MMTB gói so 
01 nhusau: 

CHUONG I: DOT TIJ'€NG THAM GIA DAU GIA 

Diêu 1. Di tirçrng tham gia dâu giá 

Các t chirc, cá nhân thuc mçi thành phn kinh t cO dü các diu kin sau 
day duçic tham gia dâu giá tài san: 

- CO nhu cu và khá näng v tài chInh dê mua tài san; 

- Không thuc di tuqng bj cm tham gia du giá theo quy djnh cüa pháp 1ut 
ye ban dâu giá hin hành; 

- Tuân thu dung các quy djnh t?i  quy ch nay; 

Diu 2. Nguyen tc tham giá du giá 
Yic ban du giá thirc hin theo nguyen t.c du giá cong khai bang bö phiu 

gián tiêp theo phucing thrc trã giá len. 

Diéu 3. Ca nhân, to chti'c tham gia du giá không dtrçrc thirc hin các 
hành vi sau day 
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a. Cung c.p thông tin, tài 1iu sai sr that;  sir ding giy t giã mao  d däng k 
tham gia dâu giá; 

b. Thông dng, móc ni vOi Uy viên Hi dng Thanh, th 1r tài san, ngui 
tham gia dâu giá khác, Ca nhân, to chc khác dé dim giá, lam sai 1ch kêt qua dau 
giá tài san; 

c. Can trà hoat dng du giá tài san; gay ri, mt trt tir tai  cuc dtu giá; 

d. De dQa, cuing ep Uy viên Hi dng Thanh, xir 1 tài san, nglxi tham gia 
dâu giá khác nhàm lam sai 1ch kêt qua dâu giá tài san; 

d. Không trã giá hoc trã giá thp hon giá khñ dim hoc vi phm bithc giá 
trong phiên dâu giá. 

e. Các hành vi bj nghiêm cm khác theo quy djnh cüa 1utt có lien quan. 

CHUTh'4G II: THU TVC  TO CHC BAN DAU GL& 

Diu 4. Tài san du giá, giá khO'i dim, t chile du giá 

a. Tài san, giá khi dim 

T 
T 

. Tai san thanh ly . . tha diem Giá khói diem 
(VND) 

1 
2 

Day chuyn nghin dá KEMCO 75TIh Xuân Hng 
KS' Tan Day chuyên nghiên dá 186-900 

3 
4 

Tü ti bü 500KVAr 
Tram biên ápi mó dá Con Tria 75OKVA 

K5' Tan 
K5' Tan 

5 Dithng day vào tram biên ap - mó KA K5' Tan 
6 Day chuyên nghien dá 250T/h Xuân Hông 
7 Day chuyên nghiên dá NORDBERG Xuân Hông 
8 May nghien ham so cap DRO 693 Xuân Hông 

Tong cong giá khO'i diem 2.840.000.000 
Bang chü: (Hai tj, tam tram bn mutri triu dong) 

TInh trng tài san: S Jirçng, chit 1uçng các ciim chi tit và tInh trng kS' 
thut cüa tiirng day chuyên theo thc trng tai  mO dá Xuân Hông và MO dá K5' Tan. 
May kçp ham so cap và kçp ham thir cap dang sir ding trong day chuyên Kemko 
tai mO dá Xuân Hông không thuc tài san cüa gói dâu giá nay. 

Giá kh&i dim là giá nguyen trng cüa MMTB tai  vi tn tp kt, là mirc giá 
tôi thiêu, dã bao gôm thuê VAT. To chirc, cá nhân mua các tài san nêu trên chju 
mci chi phi tháo do, bôc xep, 4n chuyên và các phi khác lien quan den vic sâ 
hU'u tài san. 

Ngun gêc tài san: Là MMTB cüa Tng cong ty Hçip tác kinh té thuc din 
thanh l). 

b. T chüc du giá 

Hi dng Thanh, xr 1r  tài san Tng cong ty Hçp tàc kinh t. 

Dja chi: 187 Lê Dun, Tp Vinh, Ngh An; Din thoai: 02383 558558. 
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.A •A A A Dieu 5. Niem yet cong khai 
a. Hi dng Thanh, xir 1' tài san cong khai Thông báo ban du giá trtxâc ngày 

to chüc cong bô giá It nhât 7 ngày lam vic bang 2 hInh thüc: 

- COng khai trên Website Tng Cong ty Hqp tác kinh t: coecco.com.vn  

- Dan cOng khai tai  các khu vrc cong cong cüa Co quan Tng cOng ty Hçip 
tác kinh té. 

b. Ni dung thông báo gim: 

- T chüc du giá tài san và t chi1rc có tài san du giá. 

- Ngun gc, tài san và giá khâi dim. 

- Niêm yt cOng khai bàn d.0 giá. 

- HInh thrc du giá, phisang thirc du giá, buc giá. 

- Tin dat trirc và bàn ho so. 

- Thyi gian, dja dim ban h so, tip nhn h so dàng kr, np phiu trâ giá, 
thu, trã tiên dt trirâc. 

- Thai gian, dja dim t chüc bui du giá (cong b gia). 

- Các thông tin khác theo quy djnh. 

Diu 6. Thôi gian, dla  dim 

a. Th?yi gian, dia dim tham khão MMTB, bàn, nhn h so tham gia d.0 giá, 
thôi gian np tiên dt trirâc, th?ji gian to chüc cong bô giá...: Nhu Thông báo so 

78/TB-HDTXL ngày 07/9/2022 cüa Hi dông Thanh, xü 1 tài san ye vic ban dâu 
giá MMTB gói so

, 
 01: Day chuyên nghiên dá (ducic dáng trên Website Tong cOng 

ty Hcip tác kinh tê (coecco.com.vn.) và dan cOng khai tgi các khu vy'c cOng cç3ng 
cza Cci quan TOng cOng ty Hcrp tác kinh tê). 

c. Dja dim xem tài san: Tai  các dja dim tp kt MMTB nêu tai  Diu 4 Quy 
chê nay. 

Diêu 7. Cung cp Ho so' ban du giá 
Don däng k' tham gia du giá, phiu trà giá theo mu do Hi dng Thanh, xi:r 

l tài san phát hành. Tiên mua ho so tham gia dâu giá: khOng dông. 

M6i t chirc, cá nhân chi ducic däng k 01 b hi so tham gia ctâu giá. 

Diu 8. Ho so' dáng k tham gia dâu giá 
a. Các t chüc, Ca nhân có dü diu kin quy djnh tai  Diu 1, nu có nhucâu 

tham gia dâu giá phâi thrc hin các thu tiic dàng kr tham gia dâu giá và np ho so 
tham gia dâu giá cho Hi dông Thanh, xi:r 1r  tài san (qua Phông COng ngh k thu.t) 
dung thai han  quy djnh. 

so tham gia dâu giá bao gôm: 

- Don däng tham gia du giá theo mu cüa Hi dng Thanh, th 1' tài san; 

- Bàn sao có chimg thirc Giy däng k kinh doanh (di vth t chüc); 

- Giy giri thiu ngu?ñ dai  din do t chüc dàng k' tham gia du giá (di vâi 
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t chirc); 

- Bàn sao chirng thrc CMND di vci cá nhân tham gia du giá; 

- Giy np tin dt trithc. 

b. Ht th?yi han  tip nhn h so và np tin dt truóc, Hi dng Thanh, th 1' 
tài san can ci ho so dê kiêm tra, xác minh các khách hang dàng k' dü diêu kin 
tham gia dâu giá theo Khoàn a diêu nay. Các nhân, to chüc nêu thiêu bat kS'  mt 
trong nhüng loai giây t nêu dêu không dü diêu kin dê tham gia dâu giá. 

c. Mci sir diu chinh giy t, h so cüa nguxi tham gia du giá chi duc xem 
xét giãi quyêt nêu thM han  tiêp nhn ho so dàng k' tham gia dâu giá chua kêt thüc. 
Ngithi dai  din theo pháp lut cüa to chüc nêu không trirc tiêp dir dâu giá phâi có 
van bàn u$' quyên h'p l theo quy djnh cho ngui khác có dü näng 1irc di.r dâu giá. 

Diêu 9. Tin dat triró'c và xtr 1 tin dat tru*c 

a. Các to chüc, Ca nhân có dü diu kin theo quydjnh tai  Diu 1 Quy ch nay 
khi däng k tham gia dâu giá phâi np mt khoân tiên dt trtthc bang hInh thirc 
chuyên khoãn là: 200.000.000 dOng (hai tram triu dóng). 

+ Ni dung chuyn khoân: [Ten td chic (ca nhán) tham gia dáu giáJ np tin 
dat tr1r9c tham gia dâu giá MMTB gói so 1: Day chuyên nghiên dá 

+ Don vj thii huâng: Tng cOng ty Hçip tác kinh t. 

+ S tài khoân: 0861000555888 Ngân hang CPTM Ngoi thuong Vit Nam, 
Chi nlìánh Vinh. (Nguôi tham gia chju phi theo quy djnh cüa Ngân hang). 

b. S tin dat trtthc duqc xü l nhu sau: 

Trong trueing hcxp ngiiñ tham gia du giá không tthng du giá thI s tin dt 
tnric (không tinh lãi) sê dugc trà lai  cho nguôi np trong vông 3 ngày lam vic tInh 
tiir ngày cuc ban dâu giá kêt thüc theo thông báo cüa Hi dông Thanh, xü 1' tài san 
(Tong cOng ty chju phi theo quy djnh cüa Ngân hang) 

TrLrmg hqp trt'ing du giá thI khoân tin dt tnrâc (khong tInh läi) duçic 
chuyên thành tiên dt ccc dé bão dam thirc hin giao két hoc thirc hin hçp dông 
mua bàn tài san dâu giá hoc thirc hin nghia vçi mua tài san dâu giá sau khi dirçlC co 
quan có thâm quyên phê duyt. Vic xi1 1r tiên dt ccc  thirc hin theo quy djnh cüa 
pháp lu.t ye dan sirvà quy djnh khác cüa pháp 1utt có lien quail. 

c. Nguôi tham gia du giá không duçyc nhn 1i tin dtt truc trong các tnrng 
hqp sau day: 

- Bj trut quyn tham gia du giá do có hành vi vi pham quy djnh tai  Diu 3 
Quy chê nay; 

- Tir chôi k biën bàn d.0 giã theo quy djnh tai  khoàn 3 Diu 44 cUa Lut dtu 
giá tài san nãm 2016; 

- Rut lai  giá dà trã hoc giá dã ch.p nhn theo quy djnh ti Diu 50 cüa Lut 
dâu giá tài san nam 2016; 

- Tir chi kt qua trüng du giá theo quy djnh tai  Diu 51 cüa Lut du giá tài 
san näm 2016. 
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- Co phiu trã giá không hçip 1 theo quy djnh tti Khoãn c Diu 13 Quy chê 
nay. 

d. Tin d.t truic quy djnh tai  Dim c Diu nay thuc v Tng cong ty Hqp 
tác kinh tê. 

CHU'NG III: TO CH15'C PHIEN BAN DAU GIA 

Diu 10. Ni quy 

Không sir dung các cht kIch thIch khi dn tham gia du giá; 

Ngi dung vj trI dugc ban t chüc hithng dn; 

Không mang vu khI, cht cháy, cht n dn khu vçrc t chüc cuc du giá; 

Nguñ tham gia Mu giá phãi mang theo chirng minh nhân dan và giy biên 
nhân tiên dat triróc de xuât trinh trucc khi dâu giá. (chi nhüng ngwài tham gia ä'âu 
giá mái dwçrc có mat, nêu là tap the chi dgi din 01 ngz.cài). 

Diu ii. Thu tic khai mLc phiên dâu giá 

- Khai mac  phiên ban Mu giá: Thu k Hi dng Thanh, xir 1 tài san giói 
thiu chuang trmnh phiên dâu giá; cong bô danh sách nguii tham gia dâu giá và diem 
danh dê xác djnh ngu?i tham gia dâu giá (nêu co). 

- Thu ki Hi dng Thanh, xir l tài san dpc Quy ch cuc Mu giá; Gith thiu 
tmg tài san dâu giá; giài dáp thàc mac cüa ngithi tham gia dâu giá (nêu co). 

Diêu 12. HInh thtrc Mu giá, phtro'ng thtrc Mu giá, buc giá 

a. Hmnh thirc d.0 giá: Bó phiu gián tiêp 

b. Phucmg thüc: Ban trçn gói tài san nêu trên theo phuong thüc trà giá len. 
Không ban chia lé trng tài san. 

c. Buâc giá: Mi buOc giá là 20.000.000 VND (hai muoi triu dng) 

Diêu 13. Phiêu trã giá 

a. Khi dàng kr tham gia Mu giá, ngithi tham gia Mu giá dixqc nhn mu 
phiêu trá giá, huing dan ye cách ghi phiêu, thai han  np phiêu trá giá và buôi cong 
ho giá; duc giâi thiu tüng tài san dâu giá, nhäc lai  giá khâi diem và buóc giá trong 
trung hçp cong khai giá khui diem, trâ 1i câu hôi cüa ngu?i tham gia dâu giá và 
các ni dung khác theo Quy chê cuc dâu giá. 

b. Phiu trà giá phài duqc b9c bang cht lieu bào met, duçic gui qua du&ng 
buu chInh hoc duçc np trrc tiêp, duqc Hi dông Thanh, xu l' tài san ho vào thüng 
phiêu. Thüng phiêu phái duçic niém phong ngay khi het thOi han  nhn phiêu. 

c. Phiu trà giá không hqp 1 là phiu vi pham mt trong các ni dung sau: 

- Phiu trâ giá là bàn photo hotc phiu khOng dung mu do Hi dng Thanh, 
xu 1 tài san phát hành; 

- Phiu trâ giá thtp hon giá khi dim hoc không trâ giá; 

- Phiu trâ vi phm buâc giá ('trá sai bu'&c giá quy djnh tgi Khoán c Diu 12). 

- Ghi khOng My dü, rô rang thông tin v t chüc, cá nhân, khOng k và ghi rô 

G CC 

TAC] 
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h ten. 
Diu 14. To chtrc cong ho giá 

a. Tai buM cong b giá, Thu k' Hi dng Thanh, xtr 1' tài san d9c Quy ch 
cuc du giá; cong bô danh sách ngi.r?ii tham gia dâu giá. 

b. Thu k Hi dng Thanh, th 1 tài san miii it nht mt nguñ tham gia du 
giá (nu co) giám sat sir nguyen vçn cüa tirng phiêu trâ giá; tiên hành bóc trng 
phiu trã giá, cOng bô sO phiêu hçip l, sO phiêu không hçp l, cOng ho tirng phiêu 
trá giá, phiu trâ giá cao nhât và cong bô ngithi Co phiêu trâ giá cao nhât là nguôi 
trüng dâu giá. (Trithng hcrp ngtcô'i tham gia dáu giá yang rngt thI H5i dông Thanh, 
th l.  tài san xác nhan,  quay phim, chyp hInh ánh dê lam bang ch&ng ye sy' nguyen 
vçn cia thingphiêu và cácphiéu trá giá). 

c. Tru?mg hçip có t1r hai ngithi tth len cüng trâ giá cao nht thI ngay ti butM 
cOng b giá, Hi dOng Thanh, xà l' tài san to chüc dâu giá bang bO phiêu trçrc tiêp 
giüa nhüng nguYi cüng trá giá cao nhât de ch9n ra ngithi tring dâu giá. (Nêu Co 
ngu?i cüng trâ giá cao nhât yang mt thI cO the bO phiêu trçrc tiêp vào Zalo sO 
0982131201 cüa Thu k Hi dông Thanh, xir lr tài san). Nêu cO ngithi trá giá cao 
nht không dng dAu giá tiêp hoc không có nguri trâ giá cao hcm thI Hi dOng 
Thanh, xir l tài san tO chi.rc bôc thäm dê ch9n ra nguôi tr11ng dâu giá. 

Diu 15. Xir 1 các vi phim trong phiên dâu giá 

a. Xi:r l trong phiên du giá 

Mci vi phtm quy ch du giá du dugc ltp bién bàn và xü l' theo quy djnh 
cüa pháp 1u.t hin hành ye ban dâu giá tài san. 

Tnr?mg hqp toàn b ngui tham gia du giá du trã duci giá khii dim hotc 
tat ca dêu không trâ giá thI cuc ban dâu giá coi là không thành và báo cáo ban lãnh 
do Tng cOng ty cho to chüc 'ai cuc ban dâu giá vào thai diem thich hçip. Ngithi 
tham gia dâu giá trà dithi giá kh&i diem hoc không trâ giá hoc trá vi phm buôc 
giá dêu là ngu?i có hành vi can tth phiên dâu giá, nhüng trung h9'p nay dêu ltp 
biên bàn xir 1r theo quy djnh và không dLrçYc nh.n lai tiên dtt trwic theo Khoàn c 
Diêu 9 Quy chê nay. 

b. Tü chi kt qua trt'ing du giá 

Tai cuc cong b giá, khi Thu k Hi dng Thanh, th l' tài san dã cong b 
ngui tning dâu giá ma ngi.thi nay tr chôi kêt qua trñng giá thI ngtthi tra giá lien k 
là ngui trüng dâu giá, nêu giá lien ke do cong  vOi khoàn tiên dt truc It nhât bang 
giá dã trà cüa nguii tr chôi kêt qua tráng dâu giá và ngui tra giá lien kê chap nhn 
mua tài san dâu giá. 

Trong trirng hgp tr ch6i mua nëu trên ma cO tü hai ngi.rôi tth len cüng trâ 
giá lien ke, neu giá lien ké dO cong vâi khoãn tiên dt tru&c It nhât bng giá dä trã 
cOa ngixi tü chOi mua thI tài san dtrc ban cho mt trong hai ngi.thi trá giá lin k 
do, sau khi Hi dông Thanh, xir 1 tài san to chüc bOc thàm d chn ra ngui mua 
duçc tài san ban dâu giá. 

Trong trixing hcip giá lin k cong vth khoãn tin d.t tnthc nhô han giá dã trâ 
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cüa ngthi tü chi kt qua trüng Mu giá hOtc ngui trã giá 1in k không chap nhn 
mua tài san ban dâu giá thI cuc ban dâu giá không thành. 

c. Khoân tin dt truóc cüa nguii tir chi mua theo quy djnh tii khoãn nay 
thuc ye ngixô'i có tài san ban dâu giá. 

Diu 16. Bién ban dâu giá 

Cuc Mu giá chtm düt khi Nguii diu hành phiên Mu giá cong b ngithi 
trüng dâu giá hotc khi dâu giá không thành. 

Din bin cüa cuc Mu giá duçic ghi vào biên bàn Mu giá. Biên bàn Mu giá 
discic 1p ti cuc dâu giá và có chO k cüa các thành viên Hi dông Thanh, xr 1 tài 
san, nguyi trüng dâu giá, ngithi có tài san dâu giá, dti din cüa nhng ngithi tham 
gia dâu giá (neu co). 

Ngii trüng Mu giá tir chi k biên bàn Mu giá duçc coi nhu không chip 
nhn giao két hçp dông mua bàn tài san dâu giá hoc không chap nhn mua tài san 
dâu giá. 

Biên bàn Mu giá duçc dóng Mu cüa Tng cong ty Hçip tác kinh t. 

Diu 17. Ban dan giá trong trwrng hqp dc bit 

Vic Mu giá tài san trong trirng hcip chi có mt ngui däng k' tham gia Mu •NG TY 
giá, mt nguô'i tharn gia dâu giá, mt nguYi trã giá chi duçic tiên hành sau khi dã to JNHT 
chirc cuc dâu giá lan dau nhung không thành. 

Bien ban dau gia ngoai noi dung quy dnh chung con phai the hiçn qua trinh 
dâu giá chi Co rnt ngithi tham gia dâu giá hoc chi có mt ngui trà giá, chap nhn 
giá hqp l; kiên dOng cüa ngu1i có tài san dâu giá. 

Ben cO tài san cO trách nhiêm giãi thIch rö cho khách hang v giá tn, chat 
lixçvng và các quy djnh khác cUa pháp 1ut dôi vài loti tài san bàn dâu giá; có trách 
nhim giài quyêt các khieu ni lien quan den quyên sâ hüi và sü diing tài san ban 
dâu giá. 

Diêu 18. Quyn và nghia vi cüa ngu'ô'i triing dâu giá 

Ngixi trüng dâu giá có các quyên sau day: 

- Yêu Mu ngithi có tài san Mu giá k' hçp dng mua bàn tài san Mu giá; 

- Duçyc nhn tài san Mu giá, có quyn s hthi di yO'j tài san Mu giá theo quy 
djnh cüa pháp lu.t; 

- Các quyn khác theo thOa thun trong hç'p dng mua ban tài san Mu giá ya 
theo quy djnh cUa pháp lut. 

NguOi trüng Mu giá cO các nghia yu sau day: 

- K biên bàn Mu giá, hçp dng mua bàn tai san Mu giá; 

- Thanh toan dy dü tin mun tài san dâu giá cho ngithi cO tài san Mu giá theo 
thôa thun trong hçp dông mua ban tài san dâu giá hoc theo quy djnh cüa pháp 1ut 
cO lien quail; 

- Các nghTa vi khàc theo thOa thuQn trong hqp dng mua ban tài san Mu gia 
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và theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

CHU'NG IV: THU TUC  TIIANH TOAN, HP BONG MUA BAN TA! 
SAN BAN BAU GIA, BAN GIAO TA! SAN 

Biu 19. Thu tiic thanh toán, hqp dng mua ban tài san du giá 

Thai han thanh toán tin mua tài san: 

Trong vông 10 ngày lam vic k tr ngày kêt thüc phién dâu giá, ngithi trüng 
du giá phãi thanh toán toàn b tiên mua tài san (sau khi tth di so tiên dt tru'óc) cho 
Tong cong ty Hqp tác kinh tê. 

K& qua du giá tài san là can cü d các ben k' kt hç'p dng mua ban tài san 
du giá. Hqp dông mua ban tài san dâu giá dirçic k' két giia ngithi có tài san dâu giá 
là Tong cong ty Hçvp tác kinh tê vi ngithi trñng dâu giá. Hcip dlông mua ban tài san 
dâu giá duçic thirc hin theo quy djnh cüa pháp luQtt ye dan sir. Trong tnthng hçrp 
nguô'i trüng dâu giá không np tiên mua dung thai han  ma không có l' do chInh 
dáng thI duçic coi là tr chôi mua tài san bàn dâu giá. Tôngcông ty Hçp tác kinh tê së 
tiên hành thu tiic hüy kêt qua bàn dâu giá, ngu1i trüng dâu giá phãi chap nhn vic 
hüy kêt qua ban dâu giá và tü bô mci quyên khiêu nai,  khiêu kin. 

Nguô'i trüng du giá duçc coi nhu chip nhn giao kt hçp dng mua bàn tài 
san du giá kê tir thi diem Hi dông Thanh, th l' tài san cOng bô ngui tráng dâu 
giá, trir tnrmg hcp nguii trüng dâu giá ti'r chôi k biên bàn dâu giá hotc tr chôi 
kêt qua trüng dâu giá. Ké tü th?i diem nay, quyên và nghia v11 cüa các ben duçic 
thrc hin theo quy djnh cüa pháp lust  ye dan sir và quy djnh khác cüa pháp lut Co 
lien quan. 

Sau thai han  10 ngày lam vic k tü ngày du giá k& thüc ma ngithi trüng 
dâu giá không thanh toán hoc thanh toán không du sO tiên mua tài san con lai hoäc 
các tmng hçip quy djnh tai  khoán 6 Diêu 39 Lut Dâu giá Tài san 2016 thI ngtthi 
trüng dâu giá së bj mat toàn b so tiên dt tnxdc (dat c9c), so tiên nay Tong cOng ty 
Hcp tác kinh tê së duçic toàn quyên xu lr theo qui djnh cüa pháp lutt. 

Biu 20. Thôi hin bàn giao tài san, ho so', giy to' lien quan 
Dja dim bàn giao tài san và các h so giy t có lien quan và viêc xü l các 

phát sinh duçc quy djnh cii the trong HçTp dông mua bàn tài san k' két. Tü thai diem 
bàn giao tài san, ngithi trüng dâu giá phài chju trách nhim dôi vói tài san dâu giá. 

H so giy t có lien quan duçc bàn giao bao gm Hp dng mua ban, hóa 
don VAT và các giây t lien quan den tài san ban dâu giá. 

.A . Then 21. Tranh chap, khieu nti 
Trong tru?mg hcip các ben tham gia du giá cO tranh chip, khiu thI xü l' 

theo quy djnh cüa pháp lust  hin hành. 

Tng cOng ty H9p tác kinh t không chju trách nhim di vci các khiu nai  v 
giá trj, chat krcmg cüa tài san ban dâu giá. 

Biu 22. Hi dng Thanh, xir 1 tài san có trách nhim ph bin Quy ch nay 
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cho ngtthi tham gia du giá và chju trách nhim truóc pháp 1ut v hott dng t 
chirc ban ctâu giá. 

M9i tnthng hcip phát sinh ngoài các quy djnh nay ducic xü 1' theo quyêt djnh 
cüa Hi dông thành viên Tong cong ty trén c sà các quy djnh cüa pháp 1ut hin 
hành./. - 

No'inhân: 
- HDTV, BTGD (dt b/c); 
- HD Thanh, xi'r 1 tài san; 
- Ban VP (dé däng Webside TCTHTKT); 
- Liru: VT; P.CNKT. KhO6. 

PHO TONG GIAM Oc 
Bai tá Lé Xuân Nghia 
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