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THÔNG BÁO 

Kết quả 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 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; 

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-SCT ngày 18/11/2020 của Giám đốc Sở Công 

Thương Hà Tĩnh về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản công 

thanh lý; 

 Sở Công Thương Hà Tĩnh thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài 

sản công thanh lý như sau:   
 

1. Tên đơn vị được lựa chọn: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh  

- Địa chỉ: thôn Tân Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh  

- Số điện thoại: 02393.579.999 

- Người đại diện: Ông Nguyễn Mạnh Quỳnh – Phó Giám đốc Phụ trách 

- Lý do lựa chọn: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh là đơn vị 

duy nhất nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản công thanh lý 

và đáp ứng đầy đủ tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo Thông báo số 

341/TB-SCT ngày 06/11/2020 của Sở Công Thương Hà Tĩnh.    

2. Nội dung: Cung cấp dịch vụ bán đấu giá tài sản thanh lý 

2.1. Thông tin tài sản: Xe ôtô nhãn hiệu Mitsubshi-Jolie, 08 chỗ ngồi, biển 

kiểm soát 38A - 0350, sản xuất năm 2000, số khung: WY1000154, số máy: VZ0030A. 

2.2. Giá khởi điểm: 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng chẵn)  

Sở Công Thương Hà Tĩnh thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài 

sản công thanh lý để các tổ chức và cá nhân có liên quan biết và thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Cổng thông tin Quốc gia về ĐGT (để đăng); 

- Công thông tin điện tử Sở Công Thương; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- TT Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh HT; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
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