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THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản công thanh lý 

  
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

  Căn cứ Quyết định số 3794/QĐ-STC ngày 07/10/2020 của Sở Tài chính 

Hà Tĩnh về việc thanh lý xe ô tô của Sở Công Thương; 

Sở Công Thương Hà Tĩnh thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức 

đấu giá tài sản công thanh lý với các nội dung như sau: 

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá 

1.1. Tên đơn vị: Sở Công Thương Hà Tĩnh. 

1.2. Địa chỉ: Số 02 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: 

2.1. Tên tài sản đấu giá: Xe Ô tô nhãn hiệu MITSUBSHI - Jolie, 08 chỗ 

ngồi, biển kiểm soát 38A - 0350, năm sản xuất: 2000; Số khung: WY1000154; 

Số máy: VZ0030A 

2.2. Số lượng, chất lượng, nguồn gốc và giấy tờ về tài sản:  

+ Số lượng: 01 cái;  

+ Chất lượng: Đã qua sử dụng,  

+ Nguồn gốc tài sản: Thanh lý do hết khấu hao. 

+ Giấy tờ về tài sản: Giấy đăng ký xe ô tô, giấy kiểm định (hết hạn) 

2.3. Số lượng gói hợp đồng: 01 gói Hợp đồng. 

2.4. Nội dung hợp đồng: Dịch vụ đấu giá tài sản công thanh lý. 

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm 

triệu đồng chẵn). 

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Theo quy định tại Khoản 

4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, cụ thể: 

1, Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho việc đấu giá tài sản. 

2. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả. 

3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;  

4. Thù lao, chi phí đấu giá tài sản phù hợp. 

5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố. 



6. Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng. 

5. Thành phần nộp hồ sơ đăng ký tham gia: 

- Văn bản đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản (bản chính). 

- Hồ sơ pháp lý; hồ sơ chứng minh cơ sở vật chất; hồ sơ năng lực, chứng 

minh năng lực, kinh nghiệm và uy tín của Tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo theo 

tiêu chí đã được quy định tại văn bản này. 

- Phương án tổ chức đấu giá, khả thi, hiệu quả theo tiêu chí quy định  

- Dự thảo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản (bản chính). 

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia: 

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 09/11/2020 đến hết ngày 13/11/2020     

(trong giờ hành chính, không tính ngày nghỉ); 

+ Buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11h 30 phút. 

+ Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút. 

- Lưu ý: Hồ sơ đã nộp để đăng ký tham gia không được hoàn trả lại. 

- Địa điểm: Văn phòng Sở Công Thương Hà Tĩnh, số 02 đường Trần 

Phú, TP Hà Tĩnh. 

Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp trong giờ hành chính tại Văn phòng Sở 

Công Thương, số điện thoại: 02393 609567 để được giải đáp. 

 
Nơi nhận: 
- Cổng thông tin Quốc gia về ĐGTS; 

- Các tổ chức đấu giá; 

- Giám đốc, các P Giám đốc Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Sơ Công Thương; 

- Hội đồng định giá tài sản thanh lý Sở Công Thương; 

- Gửi văn bản giấy và điện tử. 

- Lưu: VP, HĐ. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Quảng 
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