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THÔNG BÁO 

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

  

Thực hiện quy định tại Khoản 5, Điều 56, Luật Đấu giá tài sản ngày 

17/11/2016; 

Căn cứ Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 của UBND tỉnh 

phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện đấu giá tài sản công là xe ô tô thanh lý của 

các đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Ngày 24/4/2018, Sở Tài chính gửi Thông báo số 43/TB-STC về việc công 

khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản công là xe ô tô thanh lý của các đơn vị trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá: 

Từ ngày 26/4/2018 đến hết ngày 04/5/2018 tại phòng Tài chính Hành chính sự 

nghiệp - Sở Tài chính Lạng Sơn. 

Đến nay, hết thời hạn đăng ký nộp hồ sơ tham gia, hiện có 01 hồ sơ đăng 

ký tham gia là: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh 

Lạng Sơn. 

Căn cứ tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; đối chiếu các quy định 

hiện hành và năng lực thực hiện công tác đấu giá của đơn vị. Sở Tài chính lựa 
chọn Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 

thực hiện đấu giá tài sản công là xe ô tô thanh lý của các đơn vị trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. 

Đề nghị Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản phối hợp tổ chức thực hiện việc 
ký Hợp đồng với Sở Tài chính (qua Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp) để 

tổ chức bán đấu giá tài sản theo quy định./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Trung tâm DV đấu giá tài sản; 
- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở; 
- Trang thông tin điện tử STC; 
- Lưu: VT, TCHCSN. 
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