
TẬP ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

VIỆT NAM  

VIỄN THÔNG KON TUM  

Số:        /TB-VNPT-KT-HĐTL 
Kon Tum, ngày    tháng    năm         

V/v thông báo giá tối thiểu để xác 

định trúng đấu giá 
 

 

Kính gửi: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt. 

 

Căn cứ Công văn số 3065/VNPT-KHĐT-KTPCTT-KTTC ngày 10/6/2021 v/v Quy 

định và hướng dẫn thanh lý cáp đồng; 

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 151/2021/HĐDVĐG/VNPTKT-LV ngày 

22/12/2021 giữa Viễn Thông Kon Tum và Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt; 

Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số 221/2021/TB-ĐGHDLV ngày 27/12/2021 của 

Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt; 

Căn cứ Quy chế đấu giá tài sản ngày 07/12/2021 của Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc 

Việt; 

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-VNPT-KT-KTKH ngày 22/11/2021 của Giám đốc Viễn 

Thông Kon Tum v/v thanh lý tài sản cố định năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-VNPT-KT-KTKH ngày 22/11/2021 của Giám đốc Viễn 

Thông Kon Tum v/v xin thanh lý vật tư, hàng hóa, công cụ dụng cụ tồn kho, thiết bị thu 

hồi, CCDC quản lý đã qua sử dụng hư hỏng năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-VNPT-KT-KTKH ngày 03/12/2021 của Giám đốc Viễn 

Thông Kon Tum v/v phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản; 

Căn cứ Quyết định số 1087/QĐ-VNPT-KT-KTKH ngày 13/12/2021 của Giám đốc 

Viễn Thông Kon Tum v/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá thanh lý tài sản năm 2021; 

Theo quy định tại công văn số 3065/VNPT-KHĐT-KTPCTT-KTTC, giá sàn cáp đồng 

thanh lý được tính theo công thức: 

Khối lượng đồng quy đổi x Giá đồng nguyên liệu LME tại ngày 12/01/2022 x Tỷ giá 

USD bán ra Ngân hàng Ngoại thương ngày 12/01/2022 x 82% = 14.916 x 9.662. x 22.840 

x 82% =2.699.164.540 đồng. 

Giá khởi điểm cáp đồng thanh lý theo cách tính trên vẫn thấp hơn so với giá khởi điểm 

tại Quyết định số 23/QĐ-VNPT-KT-KTKH ngày 03/12/2021: 3.132.360.000 đồng . 



Vậy Viễn Thông Kon Tum xin thông báo cho Quý Công ty về giá tối thiểu để xác 

định trúng đấu giá lô cáp đồng 76.122 mét sẽ tổ chức vào ngày 12/01/2022 là 3.132.360.000 

đồng. 

Viễn Thông Kon Tum rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty. 

Trân trọng. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, HĐTL. 

 

Số eOffice: 26872 /VBG 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Thái Hòa 
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