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THÔNG BÁO 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: Tễu Gallery - Công ty TNHH Công nghệ Xanh Hoàng 

Yến, địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Ha, thôn Cống Xuyên, xã Nghiêm Xuyên, 

huyện Thường Tín, TP Hà Nội, Việt Nam. 

 

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước: 

- Tên tài sản: Tác phẩm nghệ thuật - Bức tranh “Thu muộn”, chi tiết: 

+ Họa sỹ: Bùi Tuấn Thanh (Nghệ danh: Thanh Còm). 

+ Kích thước: 118*130cm 

+ Chất liệu: Sơn mài 

- Giá khởi điểm: 185.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi lăm triệu 

đồng). 

- Bước giá: 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng). 

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (trên hệ thống đấu giá trực tuyến được 

coi là “phí đăng ký tham gia đấu giá”): 100.000 đồng/hồ sơ (Một trăm nghìn đồng 

trên một hồ sơ). 

- Tiền đặt trước: 35.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu đồng). 

 

2. Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm 

xem tài sản đấu giá: 

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá có đủ điều kiện và năng lực 

theo Quy chế đấu giá đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản đấu giá theo lịch trình 

sau:  

    - Đăng ký tham gia đấu giá: Từ 14h ngày 24/1/2022 đến 17h00 ngày 

25/2/2022 bằng cách sau: 

  + Khách hàng đăng ký tài khoản và truy cập Trang thông tin điện tử đấu giá 

trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt (lacvietauction.vn). Khách hàng 

đăng nhập và truy cập vào tài sản đấu giá để đăng ký “Tham gia đấu giá”. 



Khách hàng nộp Phí đăng ký tham gia đấu giá (tiền mua hồ sơ tham gia đấu 

giá): Bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc 

Việt, nội dung: “(Họ tên người tham gia đấu giá/Tên tổ chức)(Số 

CMND/CCCD/HC/ĐKKD) nộp tiền phí tham gia đấu giá tác phẩm tranh Thu 

muộn”.  

Lưu ý:  

+ Khoản phí đăng ký tham gia đấu giá phải báo “có” trong tài khoản của 

Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt trước 17 giờ 00 phút ngày 25/2/2022. Khoản 

phí đăng ký tham gia đấu giá báo “có” sau 17 giờ 00 phút ngày 25/2/2022 sẽ được 

coi là không hợp lệ và không đủ điều kiện tham gia đấu giá. 

 

    - Xem tài sản: Khách hàng có thể tự tìm hiểu hoặc đăng ký xem tài sản với 

Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt để được hướng dẫn xem tài sản từ ngày 

24/1/2022 đến ngày 25/2/2022 tại Tễu Gallery - B45 Phố Trúc, Ecopark, Văn 

Giang, Hưng Yên. 

 

3. Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Từ 14 giờ 00 phút ngày 24/1/2022 đến 17 

giờ 00 phút ngày 25/2/2022 bằng cách chuyển khoản theo chỉ dẫn sau: 

  + Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt; 

  + Số tài khoản: 068068999; 

  + Tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam - CN Ba Đình - 

PGD Hào Nam; 

  + Nội dung: “(Họ tên người tham gia đấu giá/Tên tổ chức)(Số 

CMND/CCCD/HC/ĐKKD) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tác phẩm tranh 

Thu muộn”. 

Lưu ý: Tiền đặt trước của khách phải báo “có” trong tài khoản Công ty Đấu 

giá hợp danh Lạc Việt trước 17 giờ 00 phút ngày 25/2/2022. Khách hàng có khoản 

tiền đặt trước báo “có” trong tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt sau 17 

giờ 00 phút ngày 25/2/2022 được coi là không hợp lệ và không đủ điều kiện tham 

gia đấu giá. 

 

4. Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến (thông qua Trang thông 

tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt: 

Lacvietauction.vn), với phương thức trả giá lên theo bước giá. 

 

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 

- Thời gian trả giá: Bắt đầu từ 10 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút ngày 

26/2/2022 (Thứ bảy). 



- Tại địa điểm: Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu 

giá hợp danh Lạc Việt - lacvietauction.vn. 

Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt: số 49 phố Văn Cao, 

phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. ĐT: 0243.2115234/ 0867523488. 

 

Nơi nhận:                                                                              

- Tễu Gallery - Công ty TNHH Công 

nghệ Xanh Hoàng Yến. 

- Lưu HS, VP./. 
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