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UBND TỈNH HÀ GIANG 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /QĐ-STC 

 
                Hà Giang, ngày      tháng 8  năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt lại giá khởi điểm bán đấu giá ô tô thanh lý 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH HÀ GIANG 

Căn cứ Luật Quản lý sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

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 Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn một số nội dung của 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 2507/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh Hà 
Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Tài chính Hà Giang; 

Căn cứ Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh về 
việc thu hồi, bán thanh lý 02 xe ô tô phục vụ công tác chung của Văn phòng Đoàn 
đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh về 
việc thu hồi, bán thanh lý 01 xe ô tô phục vụ công tác chung của Hội Liên hiệp Phụ 
nữ tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-STC ngày 16/6/2021 về việc thành lập hội 

đồng định giá tài sản xác định giá khởi điểm bán đấu giá 02 xe ô tô thanh lý theo 
quyết định của UBND tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-STC ngày 22/6/2021 về việc thành lập hội 
đồng định giá tài sản xác định giá khởi điểm bán đấu giá 01 xe ô tô thanh lý theo 
quyết định của UBND tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-STC ngày 21/6/2021 của Sở Tài chính về việc 
phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá xe ô tô thanh lý; 

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-STC ngày 23/6/2021 của Sở Tài chính về việc 
phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá xe ô tô thanh lý; 

Căn cứ biên bản xác định giá khởi điểm bán đấu giá xe ô tô phục vụ công 
tác chung thực hiện thanh lý ngày 30/7/2021; 

Theo đề nghị của phòng Quản lý Giá - Công sản, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt lại mức giá khởi điểm để bán đấu giá xe ô tô thanh lý 

theo quyết định của UBND tỉnh, cụ thể như sau: 

TT 
Biển kiểm 

soát 

Hãng sản xuất, 

nhãn hiệu xe 

Nước sản 

xuất 

Năm sản 

xuất 

Giá khởi 

điểm (đồng) 

Ghi 

chú 

1 23A-002.47 Toyota Camry Việt Nam 2004 
        

200.000.000    

2 23C-2799 
Mitsubishi Pajero 

GLV6 
Việt Nam 2005 

        

120.000.000    

3 23C-1899 Mitsubishi Pajero  Việt Nam 2003 110.000.000 
  

  Tổng cộng       430.000.000 
  

Mức giá trên không bao gồm thuế VAT. 

Lý do phê duyệt lại: Sau 01 lần tổ chức đấu giá, không có khách hàng đăng 

ký tham gia đấu giá. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế nội dung có 

liên quan đến mức giá khởi điểm tại Quyết định số 106/QĐ-STC ngày 21/6/2021; 

108/QĐ-STC ngày 23/6/2021 của Sở Tài chính.  

Điều 3. Trưởng phòng Quản lý Giá - Công sản và các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Như điều 3; 

- LĐạo sở; 

- Phòng TH-TK (Đăng tải trên Website STC); 

- Lưu VT, GCS (2). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

                       PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đặng Quốc Toản 
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