
HUYỆN ỦY MƯỜNG KHƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG 

* 
Số 13 -TB/VPHU 

   

Mường Khương, ngày 6 tháng 3 năm 2023 

 
THÔNG BÁO 

về việc 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 Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư Pháp 

hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; 

Căn cứ Quyết định số 2305 - QĐ/HU ngày 14/12/2022 của Huyện ủy Mường 

Khương về việc thanh lý xe ô tô Huyện ủy Mường Khương;  

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 28.2.1/2023/CTTĐG-AVFS ngày 

28/2/2023 của Công ty cổ phần dịch vụ tài chính và Thẩm định giá tài sản Việt Nam; 

Văn phòng Huyện uỷ Mường Khương thông báo về việc lựa chọn tổ chức 

đấu giá tài sản, cụ thể như sau: 

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

- Tên đơn vị: Văn phòng Huyện ủy Mường Khương. 

- Địa chỉ: Thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, Tỉnh Lào Cai. 

2. Tài sản đấu giá: 

01 (một) Xe ô tô biển kiểm soát 24A-00668; Loại xe: Kia Sorento màu sơn bạc; 
Số máy: G4KEAH722385; số khung: KNAKU811DA5100262; Năm sản xuất năm 

2010; Nước sản xuất: Hàn Quốc; Số lượng chỗ ngồi: 07 chỗ.  

Giá khởi điểm của chiếc xe ô tô biển kiểm soát 24A-00668 là: 49.500.000 

đồng (bằng chữ: Bốn mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng chẵn). 

Căn cứ theo Chứng thư thẩm định giá số 28.2.1/2023/CTTĐG-AVFS ngày 

28/2/2023 của Công ty cổ phần dịch vụ tài chính và Thẩm định giá tài sản Việt 
Nam. Giá trên chưa bao gồm các loại phí, lệ phí và chi phí khác (nếu có).    

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

- Theo tiêu chí quy định tại khoản 4, Điều 56 của Luật Đấu giá tài sản năm 

2016; Phụ lục I, Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp. 

- Đối với Mục V, Phụ lục I, Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 
của Bộ Tư pháp. (Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản 

đấu giá quyết định) cụ thể như sau:  

+ Trong năm 2021 - 2022: Đã đấu thành dưới 03 tài sản cùng loại là xe ô tô 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai: 01 điểm (bao gồm cả trường hợp không có tài sản cùng 
loại là xe ô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai); 
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+ Trong năm 2021 - 2022: Đã đấu thành từ 03 đến dưới 06 tài sản cùng loại 
là xe ô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai: 02 điểm; 

+ Trong năm 2021 - 2022: Đã đấu thành từ 06 đến dưới 09 tài sản cùng loại 
là xe ô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai: 03 điểm; 

+ Trong năm 2021 - 2022: Đã đấu thành từ 09 đến dưới 12 tài sản cùng loại 

là xe ô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai: 04 điểm; 

+ Trong năm 2021 - 2022: Đã đấu thành từ 12 tài sản cùng loại là xe ô tô trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai: 05 điểm. 

4. Thành phần hồ sơ gồm:  

Hồ sơ đăng ký tham gia (bảo đảm đầy đủ thông tin, dữ liệu để chấm điểm) 
bao gồm: Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của đơn vị (Đăng ký kinh doanh, hoạt 

động hoặc quyết định thành lập, thẻ đấu giá viên, chứng chỉ hành nghề đấu giá,…); 
Phương án đấu giá tài sản; Báo giá thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá. 

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

- Thời gian: Nhận hồ sơ tham gia từ ngày đăng thông báo đến hết 03 ngày 

làm việc (trong giờ hành chính).  

- Địa điểm nộp hồ sơ: Trực tiếp tại Văn phòng huyện ủy Mường Khương; địa 

chỉ: Thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, Tỉnh Lào Cai. Điện thoại: 
0916.500.182 

Lưu ý: Hồ sơ phải nộp trực tiếp, không qua đường bưu điện hoặc trung gian. 

Người đến nộp hồ sơ của TCĐGTS phải mang theo giấy giới thiệu và Chứng minh 
nhân dân/CCCD. Không hoàn trả lại hồ sơ với các tổ chức không được lựa chọn. 

Văn phòng Huyện ủy Mường Khương trân trọng thông báo./. 
 

Nơi nhận: 
- Cổng TTĐT quốc gia về đấu giá tài sản, 

- Cổng TTĐT huyện Mường Khương, 

- Lưu: VT, KT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

        

 
 
 

Đặng Quốc Đoàn 
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