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THÔNG BÁO 

Bán đấu giá tài sản cố định, công cụ dụng cụ thanh lý  

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận thông báo bán đấu giá thanh lý tài 

sản cố định, công cụ dụng cụ, cụ thể như sau: 

1. Địa điểm thanh lý tài sản 

- Cơ sở I của Trường: Số 205 đường Lê Lợi, thành phố Phan Thiết. 

2. Thời gian đăng ký đấu giá 

Từ ngày ra Thông báo đến 11 giờ 00 ngày 14/4/2022. 

3. Nộp tiền bảo lãnh đấu giá: 500.000 (Năm trăm ngàn đồng). 

Tiền bảo lãnh sẽ được hoàn trả cho người nộp ngay sau phiên họp tổ chức đấu 

giá, nếu không trúng đấu giá. 

4. Thành phần tham gia đấu giá  

Tất cả tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường đều có quyền tham gia. 

5. Tài sản thanh lý 

Tổng danh mục: Giường tầng bằng gỗ. Số lượng 115 cái. 

6. Điều kiện trúng đấu giá 

- Mua trọn gói toàn bộ 115 cái giường tầng bằng gỗ. 

- Người trúng đấu giá là người đưa ra giá cao nhất và phải bằng hoặc trên mức 

giá khởi điểm. 

Giá khởi điểm được công bố là: 11.500.000đ (Mười một triệu năm trăm ngàn  

đồng). 

7. Thời gian tổ chức đấu giá: 15 giờ 00 ngày 14/4/2022 tại Phòng họp Cơ sở 

I của Trường, số 205 Lê Lợi, Phường Hưng Long, TP. Phan Thiết. 
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8. Hình thức đấu giá 

Tổ chức hoặc cá nhân tham gia đấu giá mua, ghi giá bằng tiền đồng Việt Nam, 

ghi rõ cả bằng số và bằng chữ (giá trị phải bằng nhau) vào Phiếu tham gia đấu giá, 

phiếu bỏ vào phong bì và niêm phong kín (ký niêm phong bên ngoài), nộp cùng lúc 

với tiền bảo lãnh tại Phòng Tài vụ - Cơ sở I,  số 205 Lê Lợi, phường Hưng Long, 

TP. Phan Thiết. 

Đến ngày tổ chức đấu giá, Trường sẽ mời những tổ chức hoặc cá nhân tham 

dự phiên họp mở bì niêm phong đấu giá công khai và công bố kết quả trúng thầu 

ngay tại buổi họp. 

Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp Phòng Tài vụ của Trường, số điện thoại: 

(0252) 3835241 hoặc anh Tuấn – DĐ: 0913.863.071, để biết thêm chi tiết./. 

 Nơi nhận: 

- Các PHT; 

- Email TOANTHE; 

- Website của Trường; 

- Niêm yết bảng thông báo; 

- Lưu: VT, TV, TCHC.  

KT. HIỆU TRƯỞNG  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG                     
 

 

 

 

 

 

                  Trương Văn Chính                            
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