
 
THÔNG BÁO THỜI GIAN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

 
Công ty cổ phần chăn nuôi – Mitraco thông báo về thời gian tổ chức bán đấu 

giá tài sản thanh lý. Như sau: 
- Tài sản bán đấu giá: Xe ô tô Huydai Tucson 4WD; Biển kiểm soát: 38A 

00928; Số khung: KMHJU81BDBU303696; Số máy: G4KDBU370046; Nước sản 
xuất: Hàn Quốc; Năm sản xuất: 2011; xe đưa vào hoạt động ngày 24/08/2011. Khi 
mua mới 100%. 

-  Thời gian tổ chức bán đấu giá: 8h ngày 06/07/2021. 
-  Địa điểm tổ chức bán đấu giá: tại Văn phòng Công ty cổ phần chăn nuôi – 

Mitraco, địa chỉ: số 54, đường Sông Cày, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh 
Hà Tĩnh.  

Kính mời các tổ chức và cá nhân đã mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá 
có mặt đúng thời gian và địa điểm trên để tham gia. 

Lưu ý: 
1. Nếu đúng thời gian thông báo trên mà các tổ chức và cá nhân đã mua hồ 

sơ và đăng ký tham gia đấu giá không có mặt thì xem như đã không tham gia cuộc 
đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt cọc trước đó. 

2. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch covid 19 yêu cầu khi tham gia cuộc 
đấu giá tất cả các thành viên tham gia phải thực hiện 5K theo khuyến nghị của cơ 
quan chức năng. 

3. Các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đọc kỹ Quy chế bán đấu giá tài sản 
thanh lý mà Công ty đã ban hành kèm hồ sơ đăng ký. 

 
 
 
 
Nơi nhận: 
    - Như trên; 
    - Lưu VT, KT. 
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Hà Tĩnh, Ngày 05 tháng 07 năm 2021 


