
TONG CONG TV HOP TAC KINH IE CONG HOA xA 119! CIIIJ NGIIIA VIT NAM 
HQI BONG  THANH, XU L'  TA! SAN Dc 1p - Tiy do - Hinh phñc 

S: 81/QC-HDTXL Nghç An, ngày 19 tháng 9 nám 2022 

QUY CHE 
Ban dâu giá MMTB gói s 02: 05 xe bet, 01 xüc It 

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

Can c1r Lut Du giá tài san ngày 17 tháng 11 nàm 2016; 

Can cü Nghj djnh s 91/2015/ND-CP ngày 13 tháng 10 nàm 2015 cüa ChInh 
phü ye dâu tii von nhà nuOc vào doanh nghip và quãn 1, sü dung von, tài san tii 
doanh nghip; 

Can cir Diu 1 t chüc và hoat  dng cüa Tng cOng ty Hçp tác kinh t; 

Can cü vào Quyt djnh s 1509/QD-GD ngày 17/11/202 1 cüa Hi dng 
thânh viên ye vic thanh, xir 1 may móc thiêt bj näm 2021; 

Can cir Quy& djnh s 1 09/QD-HDTV ngày 14/7/2022 cüa Hi dng thành 
viên ye vic thanh, xr 1 TSCD, CCDC; 

Can cü Quyt djnh s 137/QD-HDTV ngày 25/8/2022 cüa Hi dng thành 
viên ye vic kin toàn Hi dông Thanh, xr 1 tài san; 

Can cir Quy& djnh s 1 59/QD-HDTV ngày 06/9/2022 cUa Hi dng thành 
viên ye vic phê duyt Phung an xtr 1 MMTB thuc din thanh 1. 

Hi dng Thanh, xir 1 tài san ban hành Quy ch ban du giá MMTB gói s 
01 nhu sau: 

CHIXONG I: DO! TIXVNG THAM GIA DAU GIA 

Diu 1. Dôi ttrçrng tham gia du giá 

Các t chüc, cá nhân thuc mçi thành phn kinh t có dü các diu kin sau 
day diicyc tham gia dâu giá tài san: 

- Co thu cu và khã näng v tài chInh d mua tài san; 

- KhOng thuc di tiiçing bj crn tham gia du giá theo quy djnh cüa pháp 1ut 
ye ban dâu giá hin hành; 

- Tuân thu dung các quy djnh ti quy ch nay; 

Diu 2. Nguyen tc tham giá du giá 
Vic ban du giã thrc hin theo nguyen tc du giá cOng khai bng hO phiu 

gián tiêp theo phucing thirc trâ giá len. 

Diu 3. Ca nhân, ti chtrc tham gia du giá không dirçrc thirc hin các 
hànhvisaudãy 
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a. Cung cp thông tin, tài 1iu sai sir that; sü dung giy t giâ mao  d dáng k 
tham gia dâu giá; 

b. Thông dng, moe ni vâi Uy viên Hi dMg Thanh, xir 1 tài san, ngu?ii 
tham gia diâu giá khác, cá nhân, to chirc khác dê dim giá, lam sai 1ch kêt qua dâu 
giá tài san; 

c. Can tr hoat  dng du giá tài san; gay ri, mt tr.t t1r tai  cuc du giá; 

d. De dça, cuông ép Uy viên Hi dng Thanh, xi:r 1 tài san, ngthi tham gia 
dâu giá khác nhäm lam sai 1ch kêt qua dâu giá tài san; 

d. Không trã giá hoc trâ giá thp hon giá khii dim hoie vi phm buóe giá 
trong phiên dâu giá. 

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

CHLNG H: THU TUC TO ciiij'c BAN DAU GL4 

Diêu 4. Tài san du giá, giá khOi diem, to chfrc du giá 

a. Tài san, giá khó'i dk4n 

T 
T 

,. Tai san thanh 1Y 
Bin däng 

ky 
. . D!a diem Giá khOi 

dim(VND) 
1 May xiic lt KOMATSU WA380-6 KGGOO2 a 
2 Xe tãi ben Asia 37KT-00-14 Xuân Hông 
3 Hyundaiben15tn 80K2064 XuânHng 
4 Hyundai ben 15 tan 80K 2066 Xuân Hông 
5 Xe tãi ben Asia 37KT-0015 Xuân Hông 
6 Xe tái ben Hyundai 80K-2065 Xuân Hông 

Tng cong giá khO'i dim 830.000.000 
Bang chi?: (Tam tram ha mitcri triu do'ng) 
TInh trng tài san: cht hxcing và tInh trng k5' thu.t cüa Xe, may theo thirc 

trng tai  mO dá Xuân Hông. 

Giá khi dim là giá nguyen trng cña MIMTB tai  vj tn tp k&, là müc giá 
tôi thiêu, dà bao gôm thuê VAT. To chrc, cá nhân mua các tài san nêu trên chju 
mç)i chi phi tháo do', bôc xep, vn chuyên và các phi khác lien quan den vic sO' 
httu tài san. 

Ngun gc tài san: Là MMTB cüa Tong cong ty Hçip tác kinh t thuc din 
thanh 1. 

b. To chá'c diu gid 
Hi dng Thanh, xir l tài san Têrng cong ty Hçrp tác kinh t. 

Dja chi: 187 Lê Duân, Tp Vinh, Ngh An; Din thoai: 02383 558558. 

Diêu 5. Niêm yt cong khai 
a. Hi dng Thanh, xir l tài san cOngkhai Thông báo ban du giá truOc ngày 

to chüc cong bô giá it nhât 7 ngày lam vic bang 2 hInh thirc: 



- Cong khai trên Website Tong Cong ty Hqp tác kinh té: coecco.com.vn  

- Dan cong khai tti các khu virc cong cong cüa Co quan Tng cong ty Hçp 
tác kinh tê. 

b. Ni dung thông báo gm: 

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

- Ngun gc, tài san và giá khii dim. 

- Niêm yt cOng khai ban du giá. 

- HInh thüc du giá, phuong thirc du giá, bu&c giá. 

- Tin dt truóc và ban h so. 

- Thai gian, dja dim ban h so, tip nhn h so dang k, np phiu trã giá, 
thu, trâ tiên dt truac. 

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

- Các thông tin khác theo quy djnh. 

Diu 6. Thôi gian, da  dim 

a. Thai gian, dja dim tham khão MMTB, ban, nhn M so tham gia du giá, 
thai gian np tiên dtt trizrc, thôi gian tO chirc Cong bô giá...: Nhu Thông báo so 
82/TB-HDTXL ngày 19/9/2022 cüa Hi dông Thanh, xir 1 tài san ye vic Ban dâu 
giá IV1MTB gói so 02: 05 xe bel, 01 xüc 1t (dup'c dáng trên Webs ite coecco. corn. vn  
và dan cong khai tçii các khu vcc cOng cç5ng cza Cci quan TOng cOng ty Hcip tác 
kinh tê). 

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

Diu 7. Cung cp H so' ban dâu giá 
Dan dàng k tham gia du giá, phiu trá giá theo mu do Hi dng Thanh, xir 

1 tài san phát hành. Tiên mua ho so tham gia dâu giá: không dOng. 

Mi t chrc, cá nhân chi duçic däng k 01 b h so tham gia du giá. 

Diu 8. Ho so' (tang k tham gia dâu giá 

a. Các t chüc, cá nhân có dü diu kin quy djnh tai  Diu 1, nêu có nhucâu 
tham gia dâu giá phãi thirc hin các thu tiic (tang k tham gia dâu giá và np ho so 
tham gia dâu giá cho Hi (tong Thanh, xu 1 tâi san (qua Phông Cong ngh k5 thut) 
dung thai han  quy djnh. 

so tham gia du giá bao gm: 

- Dan (tang k)" tham gia du giá theo mu cüa HOi  (tng Thanh, xu 1 tài san; 

- Ban sao có chüng thirc Giy (tang k kinh doanh (di vai t chüc); 

- Giy giâi thiu nguai dai  din do t chirc (tang k) tham gia du giá (d6i vth 
tO chüc); 

- Ban sao chirng thrc CMND di vi cá nhân tham gia du giá; 

- Giy np tin (tat truâc. 
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b. H& thai han  tip nhn h so và np tin dt tnrc, Hi dng Thanh, xü 1 
tài san can cü 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 chrc nêuthiêu bat ki mt 
trong nhtrng l°aj  giây t nêu dêu không dü diêu kin âê tham gia dâu giá. 

c. M9i s,r diu chinh giy th, h so cüa ngui tham gia du giá chi duçic xem 
xét giâi quyêt nêu thii han  tiêp nhnhô so däng k tham gia dau giá chua kêt thüc. 
Ngu?i dai  din theo pháp 1ut cüa to chüc nêu không trirc tiêp dir dâu giá phài có 
van bàn u' quyên hçp 1 theo quy djnh cho nguYi khác có dü näng 1irc dir dâu giá. 

Diêu 9. Tiên dat trtro'c và xtr I tin dat trir&c 

a. Các t chCrc, cá nhân có dü diu kin theo quy djnh tai  Diu 1 Quy ch nay 
khi däng k tham gia dâu giá phãi np mt khoãn tiên dt truOc bang hInh thirc 
chuyên khoàn là: 80.000.000 diOng (tam mu'ai triu dóng). 

+ Ni dung chuyn khoân: [Ten td chi'c (ca nhân) tham gia dá'u giáJ np tin 
dt truâc tham gia dâu giá IVllV1TB gói so 1: Day chuyên nghiên dá 

+ Dan vi thii huing: Tng cong ty Hcip tác kinh t. 

+ S tài khoàn: 0861000555888 Ngân hang CPTM Ngoi thuo'ng Vit Nam, 
Chi nhánh Vinh. Ngui tham gia chju phi theo quy djnh cüa Ngân hang). 

b. S tin dat trithc drnc xir 1 nhu sau: 

Trong tnthng hçp ngui tham gia du giá khOng trüng du giá thI s tin dt 
tmc (khOng tinh lãi) se ducic trá lai  cho ngui np trong vOng 3 ngày lam vic tInh 
tü ngày cuc ban dâu giá kêt thüc theo thông báo cüa Hi dông Thanh, xir 1 tài san 
(Tong cong ty chu phi theo quy djnh cüa Ngân hang) 

Tru?ng hçp trüng du giá thI khoàn tin dt truâc (khong tInh lãi) ducic 
chuyên thành tiên dt cçc dê bao dam thirc hin giao kêt ho.c thirc hin hqp dOng 
mua ban tài san dâu giá hoc thirc hin nghia vi mua tài san dâu giá sau khi duqc co 
quan có thâm quyên phê duyt. Vic xir l tiên d1t c9c thrc hin theo quy djnh cüa 
pháp 1ut ye dan sic và quy djnh khác cUa pháp lut có lien quan. 

c. Ngithi tham gia du giá khOng duqc nhtn 'ai  tin dt tmc trong cac trumg 
hçip sau day: 

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

- Tir chi k biên bàn du giá theo quy djnh tai  khoân 3 Diêu 44 cüa Lust  dâu 
giá tài san näm 2016; 

- Rut lai  giá dâ trã hoc giá dä chtp nhn theo quy djnh tai  Diu 50 cüa Lut 
dâu giá tâi san näm 2016; 

- Tü ch& kt qua trüng dAu giá theo quy djnh tai  Diêu 51 cüa Lust du giá tai 
san näm 2016. 

- Co phiu trà giá khOng hçip 1 theo quy djnh tai  Khoàn c Diu 13 Quy ch 
nay. 

d. Tiên dt trixâc quy djnh tai  Dim C Diu nay thuc v Tong Cong ty Hqp 
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táckinhth. 

CHUNG III: TO CHIJ'C PHIEN BÀN DAU GIA 
Diêu 10. Ni quy 
Không si'r diing các chit kIch thIch khi dn tham gia d.0 giá; 

Ngi dung vj trI duqc ban t chirc hung dan; 

Không mang vU khI, chit cháy, chit n dn khu c t chi'rc cuc du giá; 

Nguôi tham gia du giá phái mang theo cht'rng minh nhân dan và giy biên 
nhn tiên dt truâc dê xuât trInh truOc khi dâu giá. (chi nhü'ng ngu'ài tham gia dáu 
giá m&i du'çic Co mat, nêu là tlp the chi dgi din 01 ngzthi). 

Diêu 11. Thu tijc khai mtc phiên du giá 
- Khai mac  phiên ban du giá: Thu k Hi dng Thanh, xü l tài san giâi 

thiu chuang trInh phiên dâu giá; cong bô danh sách nguñ tham gia dâu giá và diem 
danh dé xác djnh ngui tham gia dâu giá (nêu co). 

- Thu k Hi dng Thanh, xir 1 tài san dcc Quy ch cuc du giá; Giâi thiu 
trng tài san dâu giá; giài dáp thäc mac cUa ngui tham gia dâu giá (nêu co). 

Diu 12. Hlnh thirc du giá, phirong thirc du giá, biro'c giá 

a. HInh thüc du giá: Bô phiu gián tip 

b. Phuang thüc: Ban trn gói tài san nêu trên theo phucmg thüc trâ giá len. 
Không ban chia lé trng tài san. 

c. Brn9c giá: Mi bixic giá là 5.000.000 \TND  (näm triu dong) 

Diu 13. Phiêu trã giá 
a. Khi däng k tham gia du giá, ngui tham gia du giá dugc nhn mu 

phiêu trà giá, huOng dan ye cách ghi phiêu, thñ han  np phiêu trã giá và buôi cong 
ho giá; dugc giâi thiu trng tài san dâu giá, nhàc laj  giá khâi diem và buc giá trong 
trumg hçp cong khai giá khi diem, trã lôi câu hOi cUa ngui tham gia dâu giá và 
các ni dung khác theo Quy chê cuc dâu giá. 

b. Phiu trã giá phãi duc bc b&ng chit lieu bào met,  dtrcic gui qua diing 
buu chInh hoc dugc np trçrc tiêp, duc Hi dông Thanh, xü 1 tài san bó vào thUng 
phiêu. ThUng phiéu phâi duçic them phong ngay khi hêt thii han  nhn phiêu. 

c. Phiu trà giá không hçp l là phiu vi phm mt trong các ni dung sau: 

- Phiu trà giá là ban photo hotc phiu không dung mu do Hi dng Thanh, 
xü l tài san phát hành; 

- Phiu trà giá thAp hcm giá khii dim hoc không trá giá; 

- Phiu trà vi pham buóc giá ("tra sal bithc giá quy djnh tgi Khoán c Diu 12,). 

- Ghi không dy dU, rô rang thông tin v t chuc, cá nhân, không k và ghi rö 
h ten. 

.A Dieu 14. To chirc cong ho gia 
a. Tai  bui cong b giá, Thu k Hi dng Thanh, xu l tài san dc Quy ch 
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cuc du giá; cong b danh sách ngui tham gia dâu giá. 

b. Thu k Hi dng Thanh, xir 1 tài san mi It nht mt ngui tham gia du 
giá (nu co) giám sat sr nguyen vçn cüa trng phiéu trã giá; tiên hành bóc timg 
phiu trà giá, cong b s phiêu hqp i, so phiêu không hçip l, cong bô tüng phiêu 
trà giá, phiu trà giá cao nhât và cong bô ngthi có phiêu trã giá cao nhât là ngthi 
trüng du giá. (Trw&ng hcip ngzthi tham gia ddu giá yang rnt thl Hç5i dóng Thanh, 
xtc l) tài san xác nhán, quay phim, chyp hInh ánh dê lam bang chü'ng ye sy nguyen 
vçn cza thIingphiêu và các phiêu trá giá). 

c. Trumg hçip có tir hai ngmñ trO' len cüng trã giá cao nhât thI ngay tai  buôi 
cong b giá, Hi dng Thanh, xü l tài sántô chirc dâu giá bang bô phiêu trirc tiêp 
giüa nhüng ngui cüng trã giá cao nhât dê chçn ra ngiz?i trüng dâu giá. (Nêu co 
ngu?i cüng trá giá cao nhât yang mt thI có the bO phiêu trirc tiêp vào Zalo sO 
0982131201 cüa Thu k2 Hti dông Thanh, xir 1 tài san). Nêu có ngithi trá giá cao 
nht không dng d.0 giá tiêp ho.c không có ngithi trà giá cao hon thI Hi dông 
Thanh, xi l tài san to chüc bôc thäm dê chçn ra ngui tráng dâu giá. 

Diu 15. Xir 1 các vi phm trong phiên du giá 

a. Xü 1 trong phiên du giá 

M9i vi phm quy ch dtu giá du duçic 1p biên bàn và xir l theo quy djnh 
cüa pháp lu.t hin hành ye ban dâu giá tài san. 

Tnthng hçp toàn b ngiRi tham gia du giá du trâ duói giá khyi dim hotc 
tat cã dêu không trá giá thI cuc ban dâu giá coi là không thânh và báo cáo ban lânh 
do Tong cong ty cho to chüc lti cuc ban dâu giá vào thai diem thich hp. Ngithi 
tham gia dâu giá trã di.rri giá khi diem hoc không trà giá hoc trã vi phm bithc 
giá dêu là ngu?i có hành vi can tth phiên dâu giá, nh1mg trung hçp nay dêu 1p 
biên bàn xir b theo quy djnh và không dixçic nhn li tiên dt tru9c theo Khoân c 
Diêu 9 Quy ché nay. 

b. Tü chi kt qua trüng du giá 

Tti cuc cOng b giá, khi Thu k Hi dng Thanh, xü 1 tài san dâ cong b 
ngui trüng dâu gia ma ngui nay tü chôi kêt qua trOng giáthI ngui trâ giá lien k 
là nguôi trüng dâu giá, neu giá lien kê do cong vói khoãn tiên dt truâc It nhat bang 
giá dã trã cüa nguñ tü chôi kêt qua trüng dâu giá và ngui trâ giá lien kê chap nhn 
mua tài san dâu giá. 

Trong trung hgp tü chi mua nêu tren ma có tü hai ngui tr& len cüng tra 
giá lien k, neu giá lien k do cong  vâi khoân tiên d.t tnróc It nhât bang giá dâ trã 
cüa nguii tü chOi mua thI tài san ducic ban cho mt trong hai ngui trã giá lien ké 
do, sau khi F1i dông Thanh, xü 1 tài san to chirc bôc thàm d chQn ra ngui mua 
dugc tài san ban dâu giá. 

Trong tru1ng hçp giá 1in k cong  vói khoàn tin dt trnc nhO han giá dã trá 
cüa nguxi tü chOi ket qua trüng dâu giá hoc ngui trâ giá lien ke không chap nhn 
mua tài san ban dâu giá thI cuc ban dâu giá không thành. 

c. Khoân tin dt truâc cUa ngu?i tr cMi mua theo quy djnh tai  khoán nay 
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thuc v ng.thi có tài san ban du giá. 
.' ..- ., ., Dieu 16. Bien ban dau gia 

Cuc du giá chm dü't khi Nguñ diu hành phiên du giá cong b nguñ 
tràng dâu giá hoc khi dâu giá không thânh. 

Din bin cüa cuc du giá dugc ghi vào biên bàn dtu giá. Biên bàn du giá 
dugc 1p ti cuc dâugiá và có chit k cüa Thu k, Chü tjch Hi dông Thanh, xir 1 
tài san, nguôi tràng dâu giá, ngui có tài san diâu giá, dti din cüa nhitng ngui tham 
gia dâu giá (neu co). 

Nguñ tr1ing du giá tir chi k biên bàn du giá duçc coi nhu không chp 
nhn giao két hqp dOng mua ban tài san dâu giá hoc không chap nhn mua tài san 
dâu giá. 

Biên ban du giá duçc dóng du cüa Tong cOng ty Hçp tác kinh t. 

Diu 17. Ban du giá trong tru?rng hqp dc bi@ 
Vic du giá tài sàntrong tru?Yng hqp chi có mt nguñ däng k tham gia du 

giá, mt nguàri tham gia dâu giá, mt ngithi trã giá chi ducic tiên hành sau khi dâ tO 
chirc cuc dâu giá lan dâu nhixng không thành. 

Biên bàn du giá ngoài ni dung quy djnh chung con phài th hin qua trinh 
dâu giá chi có rnt nguii tham gia dâu giá hoc chi có mt ngui trã giá, chap nhn 
giá hçip 1; kiên dông cUa ngithi có tài san dâu giá. 

Ben có tài san có trách nhim giãi thIch rO cho khách hang v giá trj, cht 
hrçing và các quy djnh khac cüa pháp 1ut dôi vi '°aj tài san ban dâu giá; có trách 
nhim giài quyêt các khiêu ni lien quan den quyôn s& hitu và sir diing tài san bàn 
dâu giá. 

Diu 18. Quyn và nghia vi cüa ngtrô'i trüng ctu giá 

Ngu?i tràng du giá có các quyn sau day: 

- Yêu cu nguii có tài san du giá k hçip dng mua bàn tài san du giá; 

- Dugc nhn tài san du giá, có quyn s& hitu di vó'i tài san du giá theo quy 
djnh cüa pháp 1ut; 

- Các quyn khác theo thóa thun trong hçip dng mua ban tài san du giá và 
theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Ngithi trüng du giá có các nghTa vi sau day: 

- K biên ban du giá, hçip dng mua ban tài san du giá; 

- Thanh toán dy dü tin mua tài san du giá cho ngui có tài san du giá theo 
thóa thun trong hçip dOng mua bàn tài san dâu giá hoc theo quy djnh cüa pháp 1ut 
có lien quan; 

- Các nghia vit khác theo thôa thun trong hçip dng mua bàn tài san du giá 
và theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

CHIXNG IV: THU TVC  TIIANH TOAN, HP BONG MIUA BAN TA! 



8 

SAN BAN DAU GIA, BÀN GIAO TA! SAN 

Diu 19. Thu ttic thanh toán, hçrp dng mua ban tài san du giá 

Thyi han thanh toán tin mua tài san: 

Trong vông 10 ngày lam vic k tü ngày kt thüc phiên du giá, ngui trüng 
dâu giá phái thanh toán toàn b tiên mua tài san (sau khi tth di so tiên dtt trtthc) cho 
Tong cong ty Hcip tác kinh tê. 

Kt qua du giá tài san là can cü d các ben k kt hçp dng mua ban tài san 
dâu giá. Hçp dông mua ban tài san dâu giá duqc k kêt giüa ngu1i có tài san dâu giá 
là Tong cOng ty Hçp tác kinh tê vth ngithi trüng dâu giá. Hçip dông mua ban tài san 
dâu giá duçic thirc hin theo quy djnh cüa pháp 1ut ye dan sir. Trong tru?xng hçip 
nguci trüng dâu giá không np tiên mua dung thyi hn ma không có l do chInh 
dáng thI duçic coi là ti.'r choi mua tài san ban dâu giá. Tôngcông ty Hçp tác kinh tê sê 
tiên hành thu tiic hüy két qua ban dâu giá, ngui trüng dâu giá phài chap nhn vic 
hüy két qua ban dâu giá và tr bO mi quyên khiêu nai,  khiêu kin. 

Nguèi trüng du giá duqc coi nhu chap nhtn giao kt hçp dng mua ban tài 
san dâu giá kê tü thñ diem Hi dông Thanh, xi:r l tài san cong bo ngi1i tring dâu 
giá, trir truông hcip ngui tr11ng dâu giá tir chôi k biên bàn dâu giá hoc t1r chôi 
kêt qua trüng dâu giá. Kê tir thai diem nay, quyên và nghia vi cüa các ben duqc 
thirc hin theo quy djnh cüa pháp 1ut ye dan sir và quy djnh khác cüa pháp 1ut có 
lien quan. 

Sau thi hin 10 ngày lam vic k tir ngày du giá kt thüc ma ngui trüng 
dâu giá khOng thanh toán hoc thanh toán không du so tiên mua tài san con 1i hoc 
các truO'ng hçp quy djnh tai  khoán 6 Diêu 39 Lust Dâu giá Tài san 2016 thI ngilôi 
trüng dâu giá së b mat toàn b sO tiên dt trithc (dat cc), so tiên nay Tong cong ty 
HçTp tác kinh tê së duçc toàn quyên xi l theo qui dnh cüa pháp lut. 

Diu 20. ThO'i h,n bàn giao tài san, ho so', giy tO' lien quan 

Dja dim bàn giao tài san và các h sa giy t có lien quan Va vic xi 1 các 
phát sinh disgc quy dnh ciii the trong Hçp dông mua bàn tài san k két. Tir th?ñ diem 
bàn giao tài san, ngui trüng dâu giá phài chju trách nhim dôi vâi tài san dâu giá. 

H s giy th có lien quan duc bàn giao bao gm Hqp dng mua ban, hóa 
don VAT và các giây t lien quan den tài san ban dâu giá. 

Diu 21. Tranh chap, khiu ni 

Trong trithng hçip các ben tham gia du giá có tranh chp, khiu ni thI xir 1 
theo quy djnh cüa pháp luQtt hin hành. 

Tong cong ty Hçip tác kinh th không chju trách nhim di vâi các khiu ni y 
giá trj, cht krçmg cüa tài san ban dâu giá. 

Diu 22. Hi dng Thanh, x1r l tài san có trách nhim ph bin Quy ch nay 
cho ngui tham gia dâu giá và chju trách nhim truóc pháp lut ye hoat  dng to 
chuc ban dâu giá. 
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Mci truông hçp phát sinh ngoài các quy djnh nay di.rçc xir 1 theo quyt djnh 
cüa Hi dông thành vién Tong cong ty trén co sâ các quy djnh cüa pháp 1ut hin 
hành./. 

Noi n/ian: 
- HD Thanh, xCr 1 tài san; 
- Ban VP (de dãng Webside TCTHTKT), 
- Li.ru: VT; P.CNKT. KhO4. 

PHO TONG GIAM BOC 
Bii tá Lê Xuân Nghia 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

