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THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức đấu giá tài sản
Ngày 18/3/2020, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum ban
hành Bản niêm yết thông báo đấu giá tài sản lần 02 số 115/NY-ĐGTS đối với tài
sản là: 01 xe ô tô thừa tiêu chuẩ n, đinh
̣ mức biể n số đăng ký: 82B-0453; Nhãn
hiệu: Mitsubishi, Số máy: 4G63-DR2372, Số khung: RLA00P13W11000060,
Loại phương tiện: Ô tô khách, Số chỗ ngồ i: 12 người, Năm sản xuấ t: 2001, Niên
hạn sử dụng: 2021, Loa ̣i nhiên liêu:
̣ Xăng, Kiểm định có hiệu lực đến hết ngày
19/01/2017. Thời gian bán hồ sơ, tham khảo hồ sơ đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đấu
giá từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 06/4/2020. Thời gian tổ chức cuộc đấu
giá: Bắt đầu vào lúc 09 giờ, ngày 09/4/2020.
Tuy nhiên, để thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của các cấp, về việc thực hiện
các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum, điều chỉnh thời gian bán hồ
sơ, tham khảo hồ sơ đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đấu giá đến 10 giờ, ngày
04/5/2020. Điều chỉnh thời gian tổ chức buổi công bố giá: Bắt đầu vào lúc 09
giờ, ngày 07/5/2020.
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum, đề nghị các tổ chức, cá
nhân đủ điều kiện mua tài sản (có nhu cầu mua tài sản) đến tại Trung tâm làm
thủ tục đăng ký mua tài sản vào thời gian điều chỉnh trên. Để biết thêm chi tiết
xin liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (số 211 Trần Hưng Đạo, thành
phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) số điện thoại: 0260.3911.069./.
Nơi nhận:
- Văn phòng UBND huyện Sa Thầy (Để niêm yết);
- Trung tâm Dich
̣ vu ̣ đấ u giá tài sản (Để niêm yết);
- Cổng TTĐT Cục QLCS - Bộ TC (Để đăng tải);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum (Để đăng tải);
- Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp (Để đăng tải);
- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá (Kèm hồ sơ);
- Lưu: VT, HS/ĐGTS.
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