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THÔNG BÁO 

Về việc công khai thông tin về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

  

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

Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh về 

việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với trụ sở làm việc 

(cũ) của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Hà Giang; 

Căn cứ Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt giá khởi điểm để bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất đối với trụ sở làm việc cũ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên xổ số kiến thiết Hà Giang; 

Sở Tài chính thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể 

như sau: 

1. Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản: Sở Tài chính Hà Giang 

Địa chỉ: Số 6, đường Bạch Đằng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, 

tỉnh Hà Giang. 

2. Tài sản đấu giá: 

- Số lượng tài sản: tài sản trên đất và quyền sử dụng đất.  

- Tổng mức giá khởi điểm: 8.060.000.000 đồng. Bằng chữ: Tám tỷ, không 

trăm sáu mươi triệu đồng chẵn. 

(Chi tiết theo Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND 

tỉnh và Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh) 

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

Tổ chức đấu giá phải đáp ứng các tiêu chí tại khoản 4, Điều 56, Luật Đấu giá 

tài sản, bao gồm: 

3.1. Cơ sở vật chất: Có trụ sở, cở sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo 

cho hoạt động đấu giá tài sản. 

3.2. Có phương án đấu giá tài sản khả thi, hiệu quả. 

3.3. Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong tổ chức đấu giá tài sản. 

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

pháp luật, Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy 

định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản; 

Thông tư  108/2020/TT-BTC, ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính, sửa đổi, bổ sung 
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một số điều của Thông tư tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính 

quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài 

sản. 

3.5. 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:  

4.1. Thời gian nộp hồ sơ: Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày ban 

hành thông báo này (trong giờ hành chính). 

4.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Quản lý Giá – Công sản, Sở Tài chính Hà 

Giang, số 6, đường Bạch Đằng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà 

Giang. 

Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị và 

Chứng minh nhân dân photo. Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được 

lựa chọn. 

 Sở Tài chính trân trọng thông báo cho các đơn vị được biết, tham gia./. 

Nơi nhận: 

- Cổng thông tin điện tử Quốc gia về ĐGTS; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, GCS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Đặng Quốc Toản 
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