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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số: 88 /TB-STC 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày  12 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO 

 V/v Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

 

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

Căn cứ Bản án, Quyết định số 165/2018/HSPT ngày 21/3/2018 của 

TAND cấp cao tại Hà Nội và Bản án số 86/2017/HSST ngày 31/8/2017 của 

TAND tỉnh Lạng Sơn. Quyết định thi hành án số 249/QĐ-CTHADS ngày 

22/5/2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 

Sở Tài chính Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo các 

nôị dung cu ̣thể như sau: 

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Lạng 

Sơn; Địa chỉ: số 01, Đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:  

a) Tên tài sản:  Xe ô tô  HYUNDAI; sản xuất: 2011;  BKS: 20A - 01572, 

số khung: KMHCU41CBCU108320; số máy: G4FABU648635;  

b) Tình trạng: Xe đã qua sử dụng cũ, do xe đã để lâu ngày hệ thống điện và 

các ống ty ô dẫn dầu, dẫn hơi bằng cao su đã bị chuột cắn rách toàn bộ, Ắc quy 

hỏng, Ổ khóa điện để khởi động máy không còn, xe lắp một công tắc điện dân 

dụng vào sàn xe để khởi động máy, thanh nẹp viền cửa trên bên trái bị gãy, thanh 

cửa nẹp viền cửa trên bên phải gãy, 04 lốp xe đã bị hỏng, không có lốp + Lazang 

dự phòng, nắp cốp sau có một miếng bị bong tróc lộ ánh kim khoảng 30 x 30cm, 

đuôi xe có một vết nứt dài khoảng 20cm, hệ thống radioCatset bị hỏng, sàn xe phía 

cốp sau bị mọt thủng nhiều chỗ, xe bị chảy dầu, toàn bộ ghế ngồi đã bị sờn rách, 

riêng ghế ngồi sau bị một vết rách thủng trên mặt ghế, Lazang bên phải phía sau bị 

bẹp lõm hỏng, trần xe bị thủng, nhiều bộ phận trong xe đã bị tháo rời khỏi vị trí cố 

định (tháo kiểm tra ma túy) nên một số ốc vít không còn, cánh cửa bên phụ bị xô 

lệch, vỏ xe bị xước nhiều chỗ, hiện máy không hoạt động. 

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu 

đồng chẵn) 

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá. 

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 16/7/2018 đến 17 giờ 00 phút ngày 

20/7/2018 (trong giờ hành chính) 



2 

 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Phòng Quản lý Giá và Công sản , Sở Tài chính 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Địa chỉ: số 01, Đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện. 

5. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. 

a) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá bao 

gồm: Bản cam kết của tổ chức đấu giá tài sản hoặc hồ sơ chứng minh về cơ sở 

vật chất đủ điều kiện tổ chức bán đấu giá.  

b) Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả với hình thức đấu giá bằng bỏ 

phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên; 

c) Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản bao 

gồm: Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm của các tổ chức đấu giá tài sản; Số lượng 

đấu giá viên (bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên, 

bảo hiểm trách nhiệm ngành nghề của Đấu giá viên (nếu có); Số lượng hợp đồng 

bán đấu giá thành công trong năm 2017; 

d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản theo quy định tại Thông 

tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính: Mức thù lao dịch vụ 

đấu giá tài sản chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng bao gồm các chi phí 

hợp lý, hợp lệ mà người có tài sản đấu giá trả cho tổ chức đấu giá để thực hiện 

đấu giá tài sản;  

đ) Là Tổ chức có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư 

pháp công bố.  

e) Hồ sơ pháp lý: Có bản sao đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu 

tư, quyết định thành lập. 

Sở Tài chính Thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký 

theo quy định./. 

  KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các tổ chức bán đấu giá trên địa 

bàn tỉnh; 

- P.TH&TK (Trang thông tin điện tử 

của Sở TC); 

- Lưu: VT, QLG&CS. 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Mai Hương 
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