
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------o0o------- 

ĐƠN ĐĂNG KÝ XEM TÀI SẢN ĐẤU GIÁ 

Kính gửi: - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt;  

 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang. 

Người tham gia đấu giá (Tên tổ chức/Họ tên cá nhân): …………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….... 

Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD:……………………………………………………………... 

Ngày cấp:………/………/………. Nơi cấp:……………...................................................... 

Hộ khẩu thường trú/ Trụ sở:………………………………………………………………... 

Người đại diện (nếu là tổ chức):………………………………Chức vụ:………………….. 

Người được ủy quyền (đối với cá nhân), người được giới thiệu thay mặt tham gia xem tài sản (đối 

với tổ chức) (nếu có): ……………………………………………………………. 

Điện thoại:……………………… Email:…………………………………………………… 

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ mời tham gia đấu giá, tôi xin đăng ký xem tài sản đấu giá với nội 

dung như sau: 

1. Tài sản đấu giá: Tài sản tịch thu do vi phạm hành chính là Tam thất khô và Vải may mặc, chỉ 

may của Cục Quản lý trị trường tỉnh Hà Giang (Chi tiết tài sản có trong hồ sơ mời đấu giá). 

Tên tài sản Số lượng 

Giá khởi 

điểm 

(Đồng) 

Tiền mua hồ 

sơ đấu giá 

(Đồng/Hồ sơ) 

Tiền đặt 

trước 

(Đồng) 

Bước giá 

(Đồng) 

Lô hàng thứ 1: Tam thất 

khô dạng củ và dạng thái 

miếng là hàng hóa nhập lậu 

229 Kg 92.390.000 150.000 9.000.000 500.000 

Lô hàng thứ 2: Vải may 

mặc và Chỉ may 

1392kg 

vải; 263 

cuộn chỉ 

may 

40.362.000 100.000 4.000.000 500.000 

Tôi xin cam kết: Tôi đã xem Thông báo đấu giá tài sản, tham khảo Hồ sơ mời đấu giá, nghiên 

cứu Quy chế đấu giá tài sản và tự nguyện đăng ký xem tài sản đấu giá theo thời gian được thông báo. 

Tôi xin đăng ký xem tài sản là: 

-  Lô tài sản thứ 1: Tam thất khô 

-  Lô tài sản thứ 2: Vải may mặc và Chỉ may  

 .................., ngày …… tháng ... ... năm 2022 

 

 

Người tham gia đấu giá 

(Ký, ghi rõ họ tên, tổ chức đóng dấu) 

 

 

 

 


