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Mẫu số 01 - Đơn đăng ký tham gia mua lô cổ phần 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

.................., ngày...... tháng...... năm 202... 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA MUA LÔ CỔ PHẦN 

(Đấu giá chuyển nhượng vốn của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP tại Công ty Cổ phần 

Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam) 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí – CN TP.HCM 

 

Tên tổ chức, cá nhân tham gia:  Quốc tịch: 

      

 Địa chỉ liên hệ 

  

Điện thoại:  Fax:  E-mail: 

          

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu 

/Số ĐKDN (đối với tổ chức):  Cấp ngày:  Cấp tại: 

          

Tên người được ủy quyền hoặc đại diện (nếu có):         Số CMND/CCCD/Hộ chiếu 

      

Số tài khoản ngân hàng:             Chủ tài khoản:                           Mở tại: 

          

(Số tài khoản này sẽ được dùng để chuyển trả tiền đặt cọc cho NĐT trong trường hợp không 

trúng giá) 

Số cổ phần đăng ký mua:                              Bằng chữ: 

    183.840.000 cổ phần   Một trăm tám mươi ba triệu tám trăm bốn mươi 

nghìn cổ phần 
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Tổng số tiền đã đặt cọc:                         Bằng chữ: 

150.693.648.000 đồng   Một trăm năm mươi tỷ sáu trăm chín mươi ba triệu 

sáu trăm bốn mươi tám nghìn đồng 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ bán đấu giá lô cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Khí Việt Nam 

– CTCP tại Công ty Cổ phần Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam, tôi/chúng tôi tự nguyện 

tham dự cuộc đấu giá do Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí – CN TP.HCM tổ chức và 

cam kết thực hiện nghiêm túc quy định về đấu giá. 

Nếu vi phạm, tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

Cách thức nhận thông báo kết quả đấu giá: 

Nhận trực tiếp tại Tổ chức bán đấu giá. 

 

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC CUNG ỨNG 

DỊCH VỤ THANH TOÁN  

(đối với nhà đầu tư nước ngoài) 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN 

Chữ ký, họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức) 
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Mẫu số 02 - Phiếu tham dự đấu giá 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

......, ngày..... tháng.... năm 20.... 

Mã số:............. (Do Hội đồng bán đấu giá cấp) 

 

PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ  

(Đấu giá chuyển nhượng vốn của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP tại Công ty Cổ phần 

Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam) 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí – CN TP.HCM 

 

Tên tổ chức hoặc cá nhân:...........................................................................................................  

Số ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu.......... Ngày cấp............... Nơi cấp.....................................  

Địa chỉ:......................................................................................................................................... 

Điện thoại:............................................................... Fax:............................................................. 

Số tài khoản ngân hàng:.......................................... Mở tại............................................................  

Số lượng cổ phần của lô cổ phần:.183.840.000 cổ phần 

Giá khởi điểm:. 150.693.648.000 đồng/lô cổ phần 

Ngày tổ chức đấu giá:..................................................................................................................  

Số tiền đặt cọc đã nộp: 150.693.648.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ sáu trăm chín 

mươi ba triệu sáu trăm bốn mươi tám nghìn đồng).  

Ngày thanh toán: theo quy định tại Quy chế đấu giá. 

Ngày hoàn trả tiền đặt cọc: theo quy định tại Quy chế đấu giá. 

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ và Quy chế bán đấu giá lô cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty 

Khí Việt Nam – CTCP tại Công ty Cổ phần Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam, tôi/chúng 

tôi đồng ý đấu giá mua lô cổ phần đã đăng ký với mức giá như sau:  

Mức giá đặt mua (Đồng/lô cổ phần) 

Bằng số Bằng chữ 

    

  

 TÊN CÁ NHÂN, TÊN TỔ CHỨC THAM GIA ĐẤU GIÁ 
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Ký, họ và tên, đóng dấu (đối với tổ chức) 

Mẫu số 03 - Giấy ủy quyền 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

......, ngày..... tháng.... năm 20.... 

 

GIẤY ỦY QUYỀN 

Kính gửi: Hội đồng bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP tại 

Công ty Cổ phần Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam 

 

Tên tổ chức hoặc cá nhân: ............................................................................................................  

Số ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu........... Ngày cấp................ Nơi cấp ....................................  

Địa chỉ: .........................................................................................................................................  

Điện thoại:............................................ Fax: ................................................................................  

Tên người đại diện theo pháp luật (đối với nhà đầu tư tổ chức): .................................................  

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:................ Ngày cấp................ Nơi cấp ..........................................  

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp đấu giá lô cổ phần của Công ty Cổ phần Sản xuất Ống 

thép Dầu khí Việt Nam thuộc sở hữu của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP, tại Công ty Cổ 

phần Chứng khoán Dầu khí – CN Tp. HCM được tổ chức vào ngày...., nay tôi/chúng tôi: 

ỦY QUYỀN CHO: 

Ông (Bà): ......................................................................................................................................  

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu...................... Ngày cấp................ Nơi cấp .....................................  

Địa chỉ: .........................................................................................................................................  

Điện thoại:................................................ Fax: ............................................................................  

Thay mặt tôi tham dự đấu giá lô cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP 

tại Công ty Cổ phần Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam, bao gồm các công việc sau: 

1. Làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (điền thông tin và ký nhận vào Đơn đăng ký tham gia 

mua lô cổ phần, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá). 

2. Ghi giá, khối lượng đặt mua, ký nhận vào Phiếu tham dự đấu giá, nộp phiếu và trực tiếp tham 

gia phiên đấu giá. 

Ông (Bà)................................ có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về đấu giá lô cổ phần 

thuộc sở hữu của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP tại Công ty Cổ phần Sản xuất Ống thép 

Dầu khí Việt Nam, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết 

quả đấu giá cho người ủy quyền. 
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NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

(Ký, họ tên) 

NGƯỜI ỦY QUYỀN 

(Ký, họ tên và đóng dấu (đối với tổ chức) 

 

XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ HOẶC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC  

CÓ THẨM QUYỀN 

(trường hợp người ủy quyền là cá nhân) 
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Mẫu số 04 - Đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

......, ngày..... tháng.... năm 20.... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ  

(Đấu giá chuyển nhượng vốn của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP tại Công ty Cổ phần 

Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam) 

Kính gửi Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí – CN TP.HCM 

 

Tên tổ chức/cá nhân:................................................................................................................... 

Số ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu:.......... Ngày cấp................ Nơi cấp................................... 

Địa chỉ:.........................................................................................................................................  

Điện thoại:.................................... Fax:.......................................................................................  

Tôi/chúng tôi đã thực hiện đăng ký tham gia đấu giá lô cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty 

Khí Việt Nam – CTCP tại Công ty Cổ phần Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam  

Nay tôi/chúng tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá lô cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công 

ty Khí Việt Nam – CTCP tại Công ty Cổ phần Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam với lý 

do:...... 

Tôi/chúng tôi xin chân thành cảm ơn./. 

  

  

  

TÊN CÁ NHÂN, TỔ CHỨC THAM GIA ĐẤU GIÁ 

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức)) 
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Mẫu số 05 - Đơn đề nghị cấp lại phiếu tham dự đấu giá 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

......, ngày..... tháng.... năm 20.... 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ 

(Đấu giá chuyển nhượng vốn của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP tại Công ty Cổ phần 

Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam) 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí – CN Tp. HCM 

 

Tên tổ chức/cá nhân: .....................................................................................................................  

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Số ĐKDN:....... Ngày cấp................ Nơi cấp .................................  

Mã số nhà đầu tư ..........................................................................................................................  

Địa chỉ: .........................................................................................................................................  

Điện thoại:..................................................... Fax: .......................................................................  

Số tài khoản:................................ Mở tại .....................................................................................  

Ngày..................., tôi/chúng tôi đã nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua lô cổ phần thuộc 

quyền sở hữu của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP tại Công ty Cổ phần Sản xuất Ống thép 

Dầu khí Việt Nam tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí – CN Tp. HCM; 

Và đã đặt cọc số tiền:................................... (Viết bằng chữ:…………); 

tương đương 10% giá trị đăng ký mua tính theo giá khởi điểm. 

Nay tôi/chúng tôi đề nghị được cấp lại Phiếu tham dự đấu giá, lý do: 

□ Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa,... (đính kèm theo đơn này) 

□ Mất Phiếu tham dự đã cấp 

Nếu có tranh chấp xảy ra liên quan đến Phiếu tham dự đấu giá của tôi/chúng tôi thì tôi/chúng 

tôi sẽ có trách nhiệm chứng minh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Tôi/chúng tôi 

cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. 
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  CÁ NHÂN/TỔ CHỨC THAM GIA ĐẤU GIÁ 

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức) 

 

Phần dành cho Tổ chức bán đấu giá: 

Xác nhận đã nhận Đơn đề nghị của nhà đầu tư:................... 

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN........ vào lúc........... giờ..... ngày........ 

  

  ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ 

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 06 - Phiếu đặt mua lô cổ phần 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

......, ngày..... tháng.... năm 20.... 

 

PHIẾU ĐẶT MUA LÔ CỔ PHẦN 

(Xác định nhà đầu tư đặt giá mua cao nhất duy nhất trong trường hợp cuộc đấu giá có từ hai 

nhà đầu tư trở lên trả giá cao nhất bằng nhau) 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí – CN Tp. HCM 

 

Tên tổ chức hoặc cá nhân:...........................................................................................  

Số ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu............ Ngày cấp............ Nơi cấp......................  

Địa chỉ:........................................................................................................................  

Điện thoại:.................................................... Fax:.......................................................  

Số tài khoản ngân hàng:.............................................. Mở tại.....................................  

Ngày tổ chức bỏ phiếu kín...........................................................................................  

Giá khởi điểm:..................... 

Số tiền đặt cọc đã nộp:............... (Bằng chữ:.....................................................). 

Sau khi nghiên cứu Quy chế bán đấu giá lô cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Khí Việt 

Nam – CTCP tại Công ty Cổ phần Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam, tôi/chúng tôi đồng ý 

đặt mua lô cổ phần đã đăng ký với mức giá như sau:  

Mức giá đặt mua (đồng/lô cổ phần) 

Bằng số Bằng chữ 

  

 

 

     TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẶT MUA 
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     (Chữ ký, họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức)) 

 

Mẫu số 07 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

TP.HCM, ngày.... tháng .... năm 2022 

 

BẢN CAM KẾT 

(Về việc thay Công ty Cổ phần Sản xuất Ống thép Việt Nam 

thanh toán khoản nợ phải trả cho Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP) 

 

Kính gửi:  TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CTCP  

Tôi/Chúng tôi là:…………………………………………………………  

CMND/CCCD (cá nhân)/Giấy ĐKKD/ĐKDN (tổ chức): ngày cấp ….nơi cấp …………. 

Địa chỉ liên hệ:…… ………………………………………………………………………. 

Đại diện theo pháp luật (tổ chức):……… ………………………….……………………… 

Đại diện theo ủy quyền (nếu có):………… ………………………….……………………. 

Giấy ủy quyền (nếu có):…………… ……………………………………………………… 

Chúng tôi đã gửi bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá để tham gia mua một (01) lô cổ phần (tương 

ứng với ……………. cổ phần) của Đợt đấu giá theo lô chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần 

Sản xuất Ống thép Việt Nam do Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP sở hữu . 

Bằng đơn này, Tôi/Chúng tôi xin cam kết sẽ thực hiện các nội dung sau trong trường hợp trúng 

giá trong Đợt đấu giá theo lô chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Sản xuất Ống thép Việt 

Nam do Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP sở hữu,  

1. Đồng ý thay mặt Công ty Cổ phần Sản xuất Ống thép Việt Nam trả toàn bộ khoản nợ 

của Công ty Cổ phần Sản xuất Ống thép Việt Nam đang nợ Tổng Công ty Khí Việt Nam 

– CTCP và nhận chuyển giao quyền thu hồi công nợ tại Công ty Cổ phần Sản xuất Ống 

thép Việt Nam của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP. 

2. Trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày nhận được Thông báo kết quả trúng giá của Đợt 

đấu giá do Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP ban hành, Tôi/Chúng tôi sẽ chuyển 

toàn bộ số tiền mà Công ty Cổ phần Sản xuất Ống thép Việt Nam đang nợ PV GAS là 

[xxxxxxxxxxx] đồng (Giá trị thanh toán nợ thực tế tại thời điểm chuyển nhượng cổ 

phần sẽ được cập nhật theo số dư nợ thực tế tại thời điểm đó) vào tài khoản của Tổng 

Công ty Khí Việt Nam – CTCP như sau: 
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- Tên Tài khoản: Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP.  

- Số tài khoản [                      ] tại Ngân hàng [                                       ] 

- Nội dung chuyển tiền: Nộp tiền thanh toán nợ Công ty Cổ phần Sản xuất Ống thép 

Việt Nam phải trả Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP. 

3. Nếu vi phạm cam kết trên, Tôi/Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo các chế 

tài cũng như các biện pháp xử lý khác tại Quy chế đấu giá và quy định của Tổng Công 

ty Khí Việt Nam – CTCP. 

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính tự nguyện và trung thực 

của nội dung bản cam kết này. 

 Tên tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá 

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu (nếu có)) 
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Mẫu số 08 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ 

(Cổ phần của Công ty Cổ phần Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam thuộc sở hữu của 

Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP) 

- Căn cứ ............................................................................................................................... 

- Căn cứ ............................................................................................................................... 

Tổ chức đấu giá/Hội đồng đấu giá chuyển nhượng vốn cổ phần của Tổng Công ty Khí Việt 

Nam – CTCP tại Công ty Cổ phần Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam, thông báo kết quả 

thực hiện như sau: 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ 

II. THÀNH PHẦN THAM GIA ĐẤU GIÁ 

1. Hội đồng đấu giá  

2. Đại diện tổ chức đấu giá: 

3. Đại diện chủ sở hữu vốn chuyển nhượng: 

4. Các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá (danh sách đính kèm) 

III. PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ: Đấu giá công khai thông thường, theo lô 

IV. DIỄN BIẾN CỦA CUỘC ĐẤU GIÁ: (Tổ chức đấu giá/Hội đồng đấu giá nêu vắn tắt các 

bước tổ chức cuộc đấu giá đã thực hiện) 

V. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ NHƯ SAU: 

1. Tổng số tổ chức/cá nhân tham dự đấu giá: 

2. Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua tham dự hợp lệ: 

3. Giá khởi điểm: 

4. Giá mua cao nhất: 

5. Giá mua thấp nhất: 

6. Giá đấu thành công bình quân: 

Số TT Tên nhà đầu tư 
Số CMND hoặc 

ĐKKD 

Số lượng lô 

cổ phần đặt 

mua (1) 

Mức giá đặt 

mua (1) 

Giá trúng đấu 

giá (2) 

1 Nhà đầu tư A         
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2 Nhà đầu tư B         

3 Nhà đầu tư C         

4 ………………         

Ghi chú: 

(1): Kê toàn bộ danh sách nhà đầu tư tham dự đấu giá (kể cả nhà đầu tư không trúng đấu giá) 

theo trình tự từ cao xuống thấp đối với giá đặt mua. 

(2): Chỉ kê những trường hợp trúng đấu giá 

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 

Biên bản này được lập vào hồi... ngày…. tháng...năm... tại.... và đã được các bên nhất trí 

thông qua./. 

  

ĐẠI DIỆN DOANH 

NGHIỆP/CƠ QUAN ĐẠI 

DIỆN CHỦ SỞ HỮU CÓ 

VỐN CHUYỂN 

NHƯỢNG 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 

ĐẤU GIÁ 

ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG 

ĐẤU GIÁ 

(nếu có) 

 

 

 


