
 

UBND TỈNH HÀ GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:       /TB-STC Hà Giang, ngày    tháng  10  năm  2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản 10 xe ô tô thanh lý 

 

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

 Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh về 

việc thu hồi, thanh lý  xe ô tô sau khi thực hiện sắp xếp lại, xử lý của các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Giang; 

Sở Tài chính thông báo công khai việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản 10 

xe ô tô thanh lý theo quyết định của UBND tỉnh, cụ thể như sau: 

 1.Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: 

- Tên người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Hà Giang. 

- Địa chỉ: Số 06, đường Bạch Đằng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang. 

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

- Tài sản: xe ô tô thanh lý. 

- Số lượng: 10 chiếc. 

- Giá khởi điểm: 480.000.000 đồng (Bốn trăm tám mươi triệu đồng). 

Mức giá trên không bao gồm thuế VAT.  

- Chất lượng tài sản: Xe ô tô cũ đã qua sử dụng. 

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm). 

 3. Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:  

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, Sở Tài chính yêu 

cầu tổ chức đấu giá tài sản tham gia phải đáp ứng các tiêu chí sau: 

 - Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với 

loại tài sản đấu giá. 

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả và chi tiết (ngày bán đấu giá,ngày 

đăng báo đài địa phương và trang thông tin tài sản công (taisancong.vn)). 

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

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo quy định. 

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

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: 

- Thời gian nhận hồ sơ: trong thời hạn 05(năm) ngày kể từ ngày ra Thông 

báo. 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Tài chính Hà Giang (nộp tại Phòng Quản lý Giá – 

Công sản). 



- Địa chỉ: Số 06, đường Bạch Đằng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang. 

- Hồ sơ gửi trực tiếp có ký nhận của bộ phận nhận hồ sơ trong thời gian nêu 

trên hoặc theo đường Bưu điện (được tính theo dấu bưu điện trước 16 giờ của ngày 

kết thúc nhận hồ sơ đăng ký); 

- Thời gian thông báo: 05 ngày kể từ ngày đăng thông báo. 

 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Sở Tài chính tỉnh Hà Giang sẽ gửi 

thông báo đến Tổ chức đấu giá được lựa chọn. Tổ chức đấu giá không nhận được 

thông báo là tổ chức đấu giá không được lựa chọn, hồ sơ gửi đăng ký tham gia 

không được hoàn trả lại. 

Yêu cầu đối với hồ sơ của Tổ chức bán đấu giá gồm: 

- Hồ sơ pháp lý (Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận 

đầu tư hoặc Quyết định thành lập); 

- Bản cam kết của Tổ chức đấu giá về tiến độ, Cơ sở vật chất, trang thiết bị 

cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; 

- Bảng mô tả năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản; 

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; 

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp; 

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

- Số lượng đấu giá viên (Bản sao chứng thực Chứng chỉ hành nghề đấu giá, 

Thẻ đấu giá viên); 

- Cam kết khác (nếu có). 

Sở Tài chính tỉnh Hà Giang thông báo đến các Tổ chức đấu giá biết và đăng 

ký tham gia. 

Sở Tài chính trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng NS-TH (Đăng tải trên Website STC); 

- Lưu: VT, GCS.   

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Quốc Toản 
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