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Số:         /TB-CQUB 
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Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

       Tương Dương, ngày        tháng 5  năm 2022 

 

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 Luật Quản lý sử dụng tài sản công ngày 21/06/2017; 

Căn cứ Nghị định 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 điều của Nghị định 151/2017/NĐ-CP;  

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ về quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành đấu giá tài sản; 

Căn cứ Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về 

sữa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định 

tại Luật đấu giá tài sản; 

Căn cứ Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức Đấu giá tài sản; 

Căn cứ Quyết định số 5153/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh Nghệ An 

về việc Thanh lý tài sản xe ô tô của các cơ quan, đơn vị  thuộc sở hữu Nhà nước. 

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND huyện Tương 

Dương về việc thành lập Hội đồng xác định giá trị khởi điểm để bán thanh lý tài sản 

xe ô tô Toyota Corolla Altis biển số 37A-7778 do Văn phòng HĐND-UBND huyện 

Tương Dương quản lý và sử dụng; 

Căn cứ Biên bản xác định giá khởi điểm xe ô tô Toyota Corolla Altis biển số 37A 

-7778 do Văn phòng HĐND-UBND huyện Tương Dương quản lý và sử dụng để tổ 

chức thanh lý ngày 23/03/2022; 

Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 19/04/2022 của UBND huyện Tương 

Dương về việc phê duyệt giá trị khởi điểm bán đấu giá tài sản thanh lý xe ô tô Toyota 

Corolla Altis, mang biển 37A 7778 do Văn phòng HĐND-UBND huyện Tương Dương 

quản lý, sử dụng.  

UBND huyện Tương Dương thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực 

hiện đấu giá tài sản, cụ thể như sau: 

         I. Đơn vị có tài sản: Văn phòng HĐND-UBND huyện. 

   Địa chỉ: Số 296, Đường Quốc lộ 7, Thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương, 

tỉnh Nghệ An. 

         II. Thông tin về tài sản đấu giá, tổng giá khởi điểm 

1. Tên tài sản và tổng giá khởi điểm 

STT Tên tài sản Giá khởi điểm 

1 Xe ô tô Toyota Corolla Altis biển số 37A - 7778 102.000.000đ 



Tổng giá khởi điểm 102.000.000đ 

          2. Tiêu chí lưa chọn tổ chức đấu giá 

  Thông báo đấu giá tài sản phải đảm bảo các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 

Điều 56 Luật đấu giá tài sản và Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp. Hồ sơ bao gồm: 

2.1. Đơn xin tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. 

       2.2. Hồ sơ pháp lý của tổ chức. 

       2.3. Có tên trong danh sách của tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố. 

       2.4. Tổ chức bộ máy nhân sự của tổ chức đấu giá. 

       2.5. Tổ chức đấu giá có đề án tổ chức bộ máy: Lãnh đạo, kế toán, nhân viên, 

thủ kho-quỹ, tổ chức có trang Website (ghi rõ trang web của đơn vị). 

       2.6. Số lượng đấu giá viên của đơn vị: Tối thiểu từ 01 đấu giá viên trở lên (có 

bản sao chứng thực Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên) 

       2.7. Trụ sở địa điểm làm việc của tổ chức. 

       - Tổ chức đấu giá có trụ sở cố định có diện tích tối thiểu 200m2  trở lên và có 

hội trường tổ chức đấu giá. 

       - Có kho lưu trữ hồ sơ, lâu dài theo đúng chế độ văn thư lưu trữ. 

       2.8. Cam kết của tổ chức đấu giá về tiến độ, trang thiết bị đầy đủ phục vụ đấu 

giá tài sản: Máy vi tính, máy chiếu, đồng hồ tính thời gian bỏ phiếu, loa phát thanh 

mini và trang bị hệ thống camera an ninh giám sát tại cuộc đấu giá. 

     2.9. Năng lực kinh nghiệm đấu giá của tổ chức đấu giá, Đấu giá viên. 

       2.10. Bản mô tả kinh nghiệm về thời gian hoạt động của tổ chức đấu giá tài sản: 

kinh nghiệm đấu giá viên (tính trung bình cộng tất cả các đấu giá viên tổ chức đấu 

giá). 

     2.11. Năng lực hồ sơ đấu giá. 

     2.12. Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả. 

     2.13. Uy tín của tổ chức đấu giá. 

     2.14. Xây dựng mức thù lao đấu giá tài sản hợp lý, đảm bảo quy định. 

     3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ 

   - Thời gian: Nhận hồ sơ tham gia từ ngày 17/5/2022 đến 17h00’ ngày 19/5/ 

2022 (nhận hồ sơ trong giờ hành chính) nếu hồ sơ gửi qua đường Bưu điện phải đến 

trước 17h00’ ngày 19/5/2022. 

    - Người nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu của đơn vị nộp hồ sơ. 

     - Không hoàn trả lại hồ sơ đối với các tổ chức đấu giá mà không được Văn 

phòng HĐND-UBND huyện Tương Dương lựa chọn. 

     - Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng HĐND-UBND huyện Tương Dương. 

    - Mọi chỉ tiết liên hệ: Văn phòng HĐND-UBND huyện Tương Dương, tỉnh 

Nghệ An trân trọng thông báo./. 

  
Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các Thành viên Hội đồng (t/h); 

- Cổng thông tin đấu giá Quốc gia (đ/t); 

- Lưu: VT. 

  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

 

 

 

                                                                                  Nguyễn Hữu Hiến 
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