
DI HQC uuE CONG HOA xA HO!  CHU NGHA VIT NAM 
TRIfONG BA! HOC Y DU'qC Doe 1p — Tr do  — Hnh phüc  

S: accTB -DHYD 
Thira thiên Hul, ngàyc4-tháng9'  nãm 2020 

THÔNG BAO 
V viçc ban Mu giá tài san thanh lj 

KInh gin: Các dan vj trong toãn Tnx&ng! 

Can cir quy& djnh s 2086/QD-DHYD ngày 13 tháng 08 näm 2020 cüa Hiu 
trueing Tnx&ng Dti hçc Y Duqc, Dai  hçc Hue ye vic thanh 1 tài san. 

Nhà tril&ng thông báo cho các don vj, cá nhân trong và ngoài trithng ye kê hoch 
ban du giá tài san thanh l nhu sau: 
1. Tài san du giá : Ti kho chfra hang thanh 1 Tru&ng Dii hçc Y d.rçc Hue - 06 Ngô 
Quyn, phithng VTnh Ninh, Thành phô Hue 
Giákhâidim: 15.500.000dông 
(Bang chfr: Mw&i lam triu, nám tram nghIn dông chán,). 
2. Thôi gian và dja diem xem tài san thanh 1: 
- Th?i gian xem tài san: Ngay 08, 09 thang 09 näm 2020 tü 14h00 den 16h30 
- Dja dim: Tui kho chira hang thanh 1 Trung Dai  hçc Y duçc Hue 
(Lien h : Ba Trn Thj Lien - Dt 0982.827203, Ong Nguyn Thãnh Dt - Dt 0947 
460986). 
3.Thô'i gian, dja diem mua và np ho so tharn dr dâu giá: 
- TIiôi gian : Tir 14h30 ngày 08/09/2020 den 7h30 ngày 11/09/2020 (trong gRi hành 
chInh) 
- Dja diem : PhOng Kê hotch Tài chInh Va Ca si Vt chat, tang i toà nhà 2A, Trti&ng 
Di h9c Y Duçic Hue, so 06 Ngô Quyên (lien h Ba Trãn Thj Lien, diên thoai 
0982.827203) 
4. PhI mua ho so vã tiên dt triroc: 

- Ho so tham gia dâu giá: 50.000d/b (näm muai nghln dông chn) 
- Tiên k qu thijc hin dâu giá là: 2.000.000d (hai triu dOng chn) 
- Ngi.rñ trUng dâu giá thrçc tnr tiên dt tnxâc vão giá mua 
- Ngu?i không trüng së duçic trã lti tiên k3 qu5' sau khi bui du giá kt thüc 
- Trithng hçp ngi.thi tham gia dâu giá tx bô không tham gia du giá sê không di.rçic 

trã 1i tiên k qu5 dâu giá. 
5. Thôi gian mö dan giá : Vào lüc 08h00 ngày 11/09/2020 (Thir Sáu) ti Phông khách 
Hi tnr&ng A - Truông Dai  hQc Y Duçic - sO 06 Ngô Quyen - Hu. 
6. Thôi gian di chuyên tài san : Các don vj, to chirc, cá nhãn sau khi cong b trüng thu 
trong thyi gian 08 gi? phái tiên hành di chuyên toàn bO so tài san ban dâu giá. 

Nhã trumg thông báo dê các don vj, tO chüc, Ca nhân troñg và ngoài Trixmg Co thu 
câu dang k tham gia. 

Noi n/i ln: 
- Các dol2 vj toàn /nrô7lg, 
- Liru VT, P. K[I TC-CSVC. 
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