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Lịch Hội Thượng, ngày 19  tháng  5  năm 2021
 

THÔNG BÁO 
Về việc mời đấu giá giữ xe học sinh trong nhà trường, năm 2021 

 
Nhà xe học sinh của trường THPT Lịch Hội Thượng nằm trong khuôn viên 

trường, đã được trang bị cơ bản phục vụ cho việc giữ xe của học sinh; 
Nay trường THPT Lịch Hội Thượng kính mời các tổ chức, cá nhân (trừ người 

thân của lãnh đạo, giáo viên và nhân viên của trường) có đủ điều kiện và năng lực 
tham gia đấu giá dịch vụ giữ xe đạp, xe gắn máy của học sinh tại nhà xe của trường 
THPT Lịch Hội Thượng. 

1. Hồ sơ đăng ký đấu giá 
- Đơn xin đấu giá giữ xe (theo mẫu, liên hệ cô Trịnh Quỳnh Châu – Văn thư); 
- 01 bản photocopy giấy CMND hoặc thẻ CCCD (có công chứng); 
- 01 bản photocopy sổ Hộ khẩu (có công chứng). 
2. Thời gian nộp hồ sơ 
- Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 19/5/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 27/5/2021. 
- Hồ sơ nộp chỗ cô Trịnh Quỳnh Châu – Văn thư. 
3. Mức giá khởi điểm 
Mức giá khởi điểm: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng)/tháng. 
4. Thời gian, địa điểm và hình thức đấu giá 
- Thời gian đấu giá: Lúc 15 giờ 00 phút, ngày 28/5/2021. 
- Địa điểm: Tại phòng Hội đồng, trường THPT Lịch Hội Thượng. 
- Hình thức đấu giá: Lần lượt các tổ chức, các nhân tham gia đấu giá đưa ra giá 

thầu, người đưa ra mức giá thầu cao nhất sau cùng sẽ là người trúng thầu. 
5. Ký hợp đồng 

 - Người trúng thầu sẽ nộp trước cho nhà trường 02 (hai) tháng tiền hợp đồng 
theo mức trúng thầu. 

- Thời gian ký hợp đồng là 24 tháng, bắt đầu từ ngày 01/6/2021 đến hết ngày 
31/5/2023. Sau 24 tháng, nhà trường sẽ tổ chức đấu giá lại./. 

  Trân trọng thông báo và kính mời! 

 
Nơi nhận: 
  - Lãnh đạo trường; 
  - Công đoàn trường; 
  - Thanh tra nhân dân; 
  - Lưu: Văn thư. 

             

 


