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QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-TTKD QTI-NSTH ngày 25/11/2021 

của Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT Quảng Trị) 

 

I/ QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi áp dụng, nguyên tắc bán đấu giá tài sản, giải thích từ ngữ  

1. Phạm vi áp dụng: Các quy định tại Quy chế này áp dụng cho cuộc bán đấu giá 

tài sản thanh lý 02 xe ô tô đã qua sử dụng (TOYOTA COROLLA - BKS: 74A-

055.50 và FORD EVEREST - BKS: 74A-052.21) của Trung tâm Kinh doanh VNPT 

Quảng Trị năm 2021. 

2. Nguyên tắc bán đấu giá tài sản: Việc bán đấu giá tài sản được thực hiện theo 

nguyên tắc công khai, trung thực, khách quan, liên tục, bình đẳng, bảo vệ quyền, lợi 

ích hợp pháp của các bên tham gia. 

3. Giải thích từ ngữ: 

Trong quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

- Đấu giá TSTL : là việc bán TSTL cho các đối tượng tham dự có sự cạnh tranh 

về giá; 

- Bước giá đấu giá : 1.000.000 đồng Việt Nam (một triệu đồng Việt nam); 

- Giá đấu giá: Là mức giá đặt mua của các bên tham gia đấu giá được ghi vào 

Phiếu tham dự đấu giá; 

- Giá khởi điểm: Là mức giá ban đầu của lô TSTL do TTKD VNPT Quảng Trị 

thông báo; 

- Tiền ký quỹ: Là một khoản tiền của các bên tham gia đấu giá ứng trước để 

đảm bảo quyền tham gia đấu giá; 

- Tổ chức bán đấu giá: là Trung tâm Kinh doanh VNPT – Quảng Trị; 

Điều 2. Tài sản bán đấu giá, nguồn gốc và tình trạng pháp lý, giá khởi điểm 

của tài sản bán đấu giá  

1. Tài sản bán đấu giá: 02 xe ô tô đã qua sử dụng (TOYOTA COROLLA - BKS: 

74A-055.50 và FORD EVEREST - BKS: 74A-052.21) đã được thanh lý theo Quyết 

định số 1178 & 1179/QĐ-VNPT VNP-KTTC ngày 19/11/2021 của Tổng Giám đốc 

Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông V/v thanh lý tài sản cố định;. 

Giá khởi điểm:  

Số 

TT 
Tên tài sản thanh lý Giá khởi điểm (Đồng) 

Bước giá 

(đồng) 

1 TOYOTA COROLLA - BKS: 

74A-055.50 
250.000.000 1.000.000 

2 FORD EVEREST - BKS: 74A-

052.21 
240.000.000 1.000.000 

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT. Hàng giao tại nơi bảo quản. Khách hàng 

trúng đấu giá phải tự lo phương tiện, công cụ, trang thiết bị, nhân lực để đưa tài sản 

của mình về. 

- Nơi bảo quản tài sản: tại Trung tâm Kinh doanh VNPT Quảng Trị - Tổng Công 

ty Dịch vụ Viễn thông (địa chỉ: Số 20 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị). 
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2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản bán đấu giá: Là tài sản thanh lý 

của Trung tâm Kinh doanh VNPT Quảng Trị. 

Điều 3. Đối tượng tham gia đấu giá  

1. Đối tượng tham gia đấu giá: Các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, 

cá nhân có nhu cầu mua tài sản bán đấu giá, có khả năng tài chính.  

2. Những người không được tham gia đấu giá (theo quy định tại Khoản 4 Điều 

38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016) gồm: 

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng 

lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại 

thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình; 

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, 

vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; 

người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, 

em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản; 

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết 

định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định 

bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật; 

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại 

điểm c nêu trên; 

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp 

dụng đối với loại tài sản đó. 

II/ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN CUỘC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

Điều 4. Đăng ký mua, xem tài sản bán đấu giá, thời gian, địa điểm bán đấu 

giá, khoản tiền đặt trước, phí tham gia mua đấu giá 

1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức đủ 

điều kiện theo Pháp luật quy định đăng ký: Trước 09h00 ngày 08 tháng 12 năm 2021  tại 

phòng Kế toán Kế hoạch – Trung tâm Kinh doanh VNPT Quảng Trị, số 20 Trần Hưng 

Đạo, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị (Trong giờ hành chính). 

2. Thời gian nộp tiền đặt quỵ trước: 09h00 ngày 08 tháng 12 năm 2021 tại phòng Kế 

toán  Kế hoạch -Trung tâm Kinh doanh VNPT Quảng Trị. 

3. Thời gian, địa điểm bán đấu giá tài sản: 14h00, ngày 08/12/2021 tại Phòng họp 

Trung tâm – Trung tâm Kinh doanh VNPT Quảng Trị, số 20 Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.  

4. Khoản tiền đặt trước, phí tham gia mua đấu giá:   

Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải nộp một khoản tiền đặt trước để 

tham gia đấu giá tài sản. Tiền đặt trước nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài 

khoản số 3900201014932 của Trung tâm Kinh doanh VNPT Quảng Trị, tại Ngân hàng 

NN&PTNT Quảng Trị. 

Tiền đặt trước:  

- Xe TOYOTA COROLLA - BKS: 74A-055.50: 50.000.000, đồng (Năm mươi 

triệu đồng)/hồ sơ 

- Xe FORD EVEREST - BKS: 74A-052.21: 50.000.000, đồng (Năm mươi triệu 

đồng)/hồ sơ 

Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải trực tiếp ký vào phiếu đăng ký tham 

gia đấu giá tài sản, phiếu thu, phiếu chi tiền đặt trước. 
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a. Phòng Kế toán Kế hoạch – Trung tâm Kinh doanh VNPT Quảng Trị thu tiền 

đặt trước của người tham gia đấu giá trước 09h00 ngày 08 tháng 12 năm 2021. 

b. Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia cuộc đấu giá và được nhận 

lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng 

tài sản đã thông báo công khai. 

c. Trung tâm Kinh doanh VNPT Quảng Trị có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt 

trước trong trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 

ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, trừ trường hợp quy định tại Mục e 

dưới đây. 

d. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt 

cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá 

sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo 

quy định của Pháp luật về dân sự và các quy định khác của Pháp luật có liên quan. 

Khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá được Trung tâm Kinh doanh VNPT 

Quảng Trị hoàn trả cho người trúng đấu giá trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày 

người trúng đấu giá thanh toán đủ số tiền trúng đấu giá cho Trung tâm Kinh doanh 

VNPT Quảng Trị. 

e. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường 

hợp sau đây: 

- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm sau đây (quy định tại 

khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016): 

+ Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký 

tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá; 

+ Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản 

đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch 

kết quả đấu giá tài sản; 

+ Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá; 

+ Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch 

kết quả đấu giá tài sản; 

+ Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan. 

- Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá, được coi như không chấp nhận 

giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá 

đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt (Theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá 

tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016); 

- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận (Theo quy định tại Điều 50 của Luật 

Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016); 

- Từ chối kết quả trúng đấu giá (Theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài 

sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016). 

Tiền đặt trước quy định nêu trên thuộc về Trung tâm Kinh doanh VNPT Quảng 

Trị sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.  

f. Trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá tài sản, người đã đăng ký tham gia 

đấu giá tài sản có thể rút lại việc đăng ký tham gia đấu giá tài sản, từ chối không tham 

gia cuộc bán đấu giá tài sản và được hoàn trả khoản tiền đặt trước theo quy định trong 

trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã thông báo 
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công khai; trường hợp khoản tiền đặt trước phát sinh lãi thì người tham gia đấu giá 

được nhận tiền lãi đó.     

g. Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản cam kết tự tìm hiểu và tự chịu trách 

nhiệm về các vấn đề pháp lý liên quan đến tài sản bán đấu giá trước đây (Nếu có). Trung 

tâm Kinh doanh VNPT Quảng Trị sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về việc này.  

h. Người đăng ký tham gia đấu giá cam kết đã trực tiếp xem tài sản và tham 

khảo hồ sơ của tài sản, nghiên cứu, tham khảo các thông tin về nguồn gốc pháp lý, giá 

trị, chất lượng của tài sản bán đấu giá do Trung tâm Kinh doanh VNPT Quảng Trị đã 

thông báo.  

j. Người đăng ký tham gia đấu giá có quyền xem hoặc không xem tài sản. Người 

đăng ký tham gia đấu giá không xem/giám định tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm 

về chất lượng, thông tin khác liên quan đến tài sản bán đấu giá và những người này 

không có quyền khiếu nại về việc này. 

k. Tài sản được bán đấu giá theo phương thức bán nguyên hiện trạng như Người 

đăng ký tham gia đấu giá đã xem/giám định. Người đăng ký tham gia đấu giá phải tự 

đối chiếu thông tin trong hồ sơ tài sản bán đấu giá. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về 

thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Kinh doanh VNPT 

Quảng Trị giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc bán đấu giá. Nếu như không có 

khiếu nại gì thì Người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan 

đến tài sản bán đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc 

bán đấu giá hoặc sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết. 

l. Trường hợp Người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá 

mà Trung tâm Kinh doanh VNPT Quảng Trị không tổ chức cuộc bán đấu giá thì 

Trung tâm Kinh doanh VNPT Quảng Trị sẽ trả lại khoản tiền phí tham gia đấu giá và 

thu lại biên lai nộp phí tham gia đấu giá. 

Điều 5. Hồ sơ bán đấu giá 

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Kinh doanh VNPT 

Quảng Trị phát hành. Mỗi khách hàng chỉ được đăng ký 01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá. 

Điều 6. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá 

Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện quy định tại Điều 3, nếu có nhu cầu tham gia 

đấu giá phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp hồ sơ tham gia đấu 

giá cho Trung tâm Kinh doanh VNPT Quảng Trị đúng thời hạn quy định. 

Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm: 

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Trung tâm Kinh doanh VNPT 

Quảng Trị. 

- Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh có công chứng (đối với tổ chức). 

- Giấy giới thiệu người đại diện cho tổ chức đăng ký tham gia đấu giá. 

- Bản sao CMND, thẻ CCCD hoặc Sổ hộ khẩu. 

Đối với bản sao hồ sơ phải kèm thêm bản chính để làm cơ sở đối chiếu kiểm tra 

khi làm thủ tục đăng ký. 

Tổ chức, cá nhân nếu thiếu bất kỳ một trong những loại giấy tờ trên đều không 

đủ điều kiện để đăng ký tham gia đấu giá tài sản. 

Mọi sự điều chỉnh giấy tờ, hồ sơ của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá chỉ được 

xem xét giải quyết nếu thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá chưa kết 

thúc. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức (Tổng giám đốc, Giám đốc…) nếu 
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không trực tiếp dự đấu giá phải có văn bản uỷ quyền hợp lệ theo quy định cho người 

khác đủ năng lực dự đấu giá. 

Điều 7. Trình tự, thủ tục bán đấu giá 

1. Điều kiện tổ chức cuộc bán đấu giá 

- Cuộc bán đấu giá chỉ được mở khi có từ 02 (Hai) người đăng ký tham gia đấu 

giá trở lên. Trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người 

tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá chỉ được tiến hành sau 

khi đã tổ chức cuộc đấu giá lần đầu nhưng không thành và được thực hiện như sau: 

+ Khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia 

đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham 

gia cuộc đấu giá, hoặc có nhiều người tham gia cuộc đấu giá nhưng chỉ có một người 

trả giá hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất 

bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó nếu người có tài sản đấu giá 

đồng ý bằng văn bản; 

Việc đấu giá tài sản trong trường hợp theo một người đăng ký tham gia đấu giá, 

một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá chỉ được tiến 

hành sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo quy định của 

Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và không có khiếu nại liên 

quan đến trình tự, thủ tục cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá. 

+ Biên bản đấu giá ngoài nội dung quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 44 của 

Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 còn phải thể hiện quá trình 

đấu giá chỉ có một người tham gia đấu giá hoặc chỉ có một người trả giá hợp lệ; ý kiến 

đồng ý của người có tài sản đấu giá. 

- Trong trường hợp không có người đăng ký tham gia đấu giá, trong thời hạn 

không quá 02 (Hai) ngày làm việc Hội đồng đấu giá, thanh lý tài sản Trung tâm Kinh 

doanh VNPT Quảng Trị phải thông báo cho Giám đốc biết để có biện pháp xử lý kịp 

thời. 

2. Hình thức, phương thức đấu giá 

- Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu kín. 

- Cách thức trả giá được thực hiện như sau: Người tham gia đấu giá trả giá với 

giá trả phải lớn hơn giá khởi điểm. 

3. Rút lại giá đã trả. 

Tại cuộc bán đấu giá tài sản, người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia và 

Hội đồng đấu giá Trung tâm Kinh doanh VNPT Quảng Trị sẽ lập biên bản vi phạm 

Quy chế và không được hoàn trả khoản tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước của người 

rút lại giá đã trả thuộc về Trung tâm Kinh doanh VNPT Quảng Trị. 

4. Từ chối mua tài sản bán đấu giá. 

- Tại cuộc bán đấu giá tài sản, khi đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá tài 

sản đã công bố người mua được tài sản bán đấu giá mà người này từ chối mua thì tài 

sản được bán cho người trả giá liền kề nếu giá trả liền kề đó nhỏ hơn giá khởi điểm 

thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.  

- Trong trường hợp người trả giá liền kề không đồng ý mua thì cuộc bán đấu giá 

coi như không thành. Khoản tiền đặt trước của người từ chối mua thuộc về Trung tâm 

Kinh doanh VNPT Quảng Trị. Hoặc khách hàng mua được tài sản bán đấu giá nhưng 

không thể thanh toán hết số tiền mua tài sản trong thời hạn quy định thì Trung tâm 
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Kinh doanh VNPT Quảng Trị được hưởng toàn bộ số tiền khách hàng đã thanh toán 

(nếu có). 

5. Xác định người trúng đấu giá (mua được tài sản) 

Người trả giá cao hơn giá khởi điểm và trả giá cao nhất là người trúng đấu giá. 

Trong trường hợp những người cùng trả một giá cao nhất thì Hội đồng đấu giá tổ 

chức việc rút thăm giữa những người đó và công bố người trúng thăm là người mua 

được tài sản bán đấu giá.  

Mọi trường hợp trả giá thấp hơn giá khởi điểm, không ghi giá, ghi nhiều mức 

giá, vi phạm bước giá đấu giá quy định trong quy định này đều bị coi là không hợp lệ 

và bị loại trừ khỏi cuộc đấu giá. 

Điều 8. Thời gian thanh toán và bàn giao tài sản bán đấu giá 

1. Thời hạn ký hợp đồng mua bán và thanh toán: 

- Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi Biên bản bán đấu giá được lập, người 

trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán tài sản với Trung tâm Kinh doanh VNPT 

Quảng Trị. Quá thời hạn trên mà người trúng đấu giá từ chối không ký hợp đồng mua 

bán tài sản thì được coi như từ chối mua tài sản, số tiền đặt cọc không được trả lại, Hội 

đồng đấu giá lập Biên bản xử lý vi phạm và số tiền này thuộc về Trung tâm Kinh 

doanh VNPT Quảng Trị. 

- Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản, người 

trúng đấu giá thanh toán 100% giá trị trúng đấu giá cho Trung tâm Kinh doanh VNPT 

Quảng Trị. 

- Trường hợp người trúng đấu giá thanh toán chậm theo tiến độ quy định trong 

Hợp đồng mua bán tài sản thì bị xem là đơn phương huỷ bỏ Hợp đồng, đồng thời bị 

coi là từ chối mua tài sản bán đấu giá và được xử lý theo quy định của Quy chế bán 

đấu giá và các quy định Pháp luật hiện hành của Nhà nước. 

2. Bàn giao tài sản đấu giá và hồ sơ giấy tờ kèm theo: 

Chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ khi người trúng đấu giá đã thanh toán 

100% giá trị Hợp đồng mua bán tài sản Trung tâm Kinh doanh VNPT Quảng Trị phải 

làm thủ tục bàn giao tài sản đấu giá, cung cấp hóa đơn (trong trường hợp phải xuất hóa 

đơn bán hàng) và các giấy tờ liên quan (bản chính) cho người trúng đấu giá đảm bảo 

rằng hồ sơ giấy tờ đủ điều kiện cho người trúng đấu giá thực hiện việc chuyển nhượng 

theo quy định hiện hành. Việc bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá phải được lập 

thành Biên bản và từ thời điểm này người trúng đấu giá phải chịu trách nhiệm bảo 

quản tài sản của mình. 

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của người có tài sản đấu giá và của người trúng 

đấu giá 
1. Quyền và nghĩa vụ của người có tài sản đấu giá: 

1.1. Người có tài sản đấu giá có các quyền sau đây: 

a) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá; 

b) Tham dự cuộc đấu giá; 

c) Yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản dừng việc tổ chức đấu giá khi có căn cứ cho 

rằng tổ chức đấu giá tài sản có hành vi vi phạm quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 

Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; 

d) Yêu cầu đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá dừng cuộc đấu giá khi có căn cứ 

cho rằng đấu giá viên có hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 của Luật 

Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; người tham gia đấu giá có hành vi 
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vi phạm quy định tại các điểm b, c hoặc d khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản số 

01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; 

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

1.2. Người có tài sản đấu giá có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Chịu trách nhiệm về tài sản đưa ra đấu giá; 

b) Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt kết quả đấu giá tài sản; 

c) Giao tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá cho người mua được 

tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy 

định của pháp luật; 

d) Có trách nhiệm phối hợp với người trúng đấu giá làm việc với các cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền để giải quyết hoàn thành các thủ tục pháp lý về cấp giấy chứng 

nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền 

sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật. 

đ) Báo cáo cơ quan có thẩm quyền về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, diễn 

biến cuộc đấu giá và kết quả đấu giá tài sản trong trường hợp đấu giá tài sản nhà nước; 

e) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

2. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá 

2.1. Người trúng đấu giá có các quyền sau đây: 

a) Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc 

trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản theo quy định của pháp 

luật; 

b) Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy 

định của pháp luật; 

c) Được người có tài sản đấu giá có trách nhiệm phối hợp và được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền giải quyết các thủ tục pháp lý về cấp giấy chứng nhận quyền sở 

hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền 

sử dụng theo quy định của pháp luật; 

d) Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và 

theo quy định của pháp luật. 

2.2. Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá; 

b) Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo 

thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật 

có liên quan; 

c) Có trách nhiệm làm thủ tục sang tên đăng ký sở hữu, sử dụng tài sản theo quy 

định của pháp luật; Trường hợp người mua được tài sản không làm thủ tục chuyển 

quyền sở hữu tài sản, sử dụng tài sản mà sử dụng tài sản, nếu xảy ra rủi ro thì người 

mua được tài sản trực tiếp giải quyết trước cơ quan pháp luật kể từ thời điểm nhận đủ 

tài sản.   

d) Có trách nhiệm thanh toán lệ phí và phí dịch vụ công chứng, chứng thực hồ sơ 

tài sản trúng đấu giá (nếu có);  

c) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 10: Trách nhiệm về giá trị, chất lượng tài sản bán đấu giá 
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Người mua được tài sản bán đấu giá cam kết đã tìm hiểu các thông tin và trực 

tiếp xem tài sản bán đấu giá và tham khảo hồ sơ tài sản do Công ty  đấu giá tài sản đã 

thông báo và Bên có tài sản cho xem trực tiếp tài sản. 

Điều 11: Quy tắc ứng xử trong phiên đấu giá  

- Chỉ những người có nộp phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung 

tâm Kinh doanh VNPT Quảng Trị phát hành kèm theo chứng từ thu tiền của Kế toán 

Trung tâm Kinh doanh VNPT Quảng Trị mới được vào phòng bán đấu giá. 

- Người tham gia đấu giá phải ngồi đúng vị trí quy định theo danh sách đăng ký 

tham gia đấu giá trong phòng bán đấu giá và không được tự ý rời khỏi vị trí quy định 

khi chưa có sự đồng ý của người điều hành cuộc bán đấu giá. 

- Người tham gia đấu giá phải tuân theo sự hướng dẫn, điều khiển của đấu giá 

viên; ăn mặc lịch sự, không hút thuốc; giữ trật tự, không trao đổi, phát ngôn thiếu văn 

hóa, không sử dụng điện thoại hoặc các phương tiện thông tin liên lạc khác trong 

phòng bán đấu giá tài sản, không được ghi âm, chụp ảnh hoặc ghi hình trong phòng 

bán đấu giá; không sử dụng các chất kích thích, không mang theo vũ khí, chất cháy, 

chất nổ vào phòng đấu giá. 

Điều 12: Trường hợp bất khả kháng 

Cuộc tổ chức bán đấu giá này không thể thực hiện được do các trường hợp bất 

khả kháng như Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu hoãn, tạm hoãn, 

ngăn chặn phiên đấu giá, hủy bỏ kết quả đấu giá thành/hủy bỏ hợp đồng mua bán tài 

sản đấu giá của các bên có liên quan thì chủ sở hữu tài sản, bên tổ chức đấu giá và 

khách hàng tham gia đấu giá phải thực hiện theo, các vấn đề có liên quan được phục 

hồi về nguyên trạng và các bên không phải bồi thường thiệt hại cho nhau. 

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 13.  Điều khoản áp dụng 

1. Hội đồng đấu giá và những người tham gia đấu giá tài sản tuyệt đối chấp hành 

các quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản và Quy chế này. 

2. Xử lý vi phạm 

- Người tham gia cuộc bán đấu giá có hành vi vi phạm Quy chế cuộc bán đấu 

giá, có hành vi phá rối, cản trở cuộc bán đấu giá hoặc có hành vi liên kết, thông đồng 

dìm giá trong và ngoài cuộc bán đấu giá sẽ bị lập biên bản vi phạm Quy chế, đồng 

thời truất quyền tham gia cuộc bán đấu giá và không được trả lại khoản tiền đặt trước. 

- Hội đồng đấu giá điều hành cuộc bán đấu giá tài sản có quyền truất quyền 

tham gia đấu giá tài sản đối với người có hành vi vi phạm quy định tại Quy chế này. 

Khoản tiền đặt trước của người bị truất quyền tham gia đấu giá nộp vào ngân sách 

Nhà nước và lập thành biên bản riêng, ghi vào biên bản bán đấu giá. 

Các bên tham gia đấu giá thực hiện các quy định tại Quy chế này và các quy định 

liên quan đến bán đấu giá tài sản và tài sản bán đấu giá tại các văn bản pháp luật khác. 

 

TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT QUẢNG TRỊ 
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