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THÔNG BÁO 

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN  

THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

 

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt. Địa chỉ: số 

49 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội. 

Người có tài sản đấu giá: VNPT Long An, địa chỉ: số 55, đường Trương 

Định, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An. 

- Tài sản đấu giá: Cáp đồng cũ, thu hồi, không có nhu cầu sử dụng, cụ thể: 

    + Số lượng: 29.686,09 kg (Chi tiết có trong hồ sơ mời tham gia đấu giá). 

    + Chất lượng: Tài sản không còn nhu cầu sử dụng. 

- Giá khởi điểm: 5.640.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, sáu trăm bốn mươi 

triệu đồng).Giá đã bao gồm thuế VAT.  

- Bước giá: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng) 

- Phí đăng ký tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ. 

- Tiền đặt trước: 1.100.000.000 đồng. (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm triệu 

đồng). 

Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt xin thông báo: Danh sách khách 

hàng không đủ điều kiện tham gia đấu giá Cáp đồng cũ, thu hồi, không có 

nhu cầu sử dụng của Viễn thông Long An, cụ thể như sau: 

 

STT Họ và tên/ Tên tổ chức 

Số CMT/ CCCD/ 

HC hoặc Mã số 

doanh nghiệp/ tổ 

chức khác 

Lý do không đủ 

điều kiện tham 

gia đấu giá 

1 Cty TNHH MTV Huy Anh Tài 0314541391 
Không nộp tiền 

đặt trước 

2 Công ty TNHH Chí Kiên 2300375148 
Không nộp tiền 

đặt trước 

 

Khách hàng có tên trong danh sách không đủ điều kiện tham gia đấu giá 

nếu có thắc mắc xin liên hệ tới Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt trước thời 

gian tổ chức cuộc đấu giá để được giải đáp kịp thời. 



Mọi thắc mắc, quý khách xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt, 

địa chỉ: Tầng 4, số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội. Điện thoại: 0867523488 / 0243.211.5234. 

Trân trọng! 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH 

LẠC VIỆT 

 


