
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI CHÍNH 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 128/TTr-STC Lạng Sơn, ngày  17 tháng 4 năm 2018 

  

TỜ TRÌNH 

Về việc 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. 

  

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

  

Căn cứ Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc thanh lý và điều chuyển xe ô tô phục vụ công tác; 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Tài chính đã chủ trì mời đại diện Sở Giao 

thông vận tải và các đơn vị có xe ô tô thanh lý tại Quyết định số 2604/QĐ-

UBND để thực hiện việc định giá xe ô tô và tiếp nhận xe ô tô của các đơn vị 

bàn giao cho Sở Tài chính để thực hiện đấu giá tài sản công theo quy định; 

Sở Tài chính báo cáo và trình 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 cụ thể như sau: 

I. Căn cứ trình UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, tài sản công; 

Căn cứ Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 

12 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, 

tài sản công; 

II. Việc xác định giá khởi điểm tài sản thanh lý 

Ngày 20, 21 tháng 3 năm 2018, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao 

thông Vận tải và các cơ quan, đơn vị thực hiện thanh lý xe ô tô, xây dựng giá 

khởi điểm bảo đảm phù hợp với giá trị thực tế còn lại theo kết quả đánh giá; 



được xác định sát với giá chuyển nhượng trên thị trường tại thời điểm định 

giá tài sản công theo mục đích sử dụng, phù hợp với giá thị trường của tài sản 

cùng loại hoặc tài sản có cùng xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng còn 

lại của từng chiếc xe; 

Sau khi định giá xe ô tô thanh lý xong, toàn bộ xe ô tô của các đơn vị đã được 

niêm phong và bàn giao cho Sở Tài chính quản lý để thực hiện bán đấu giá tài 

sản công (hiện tại toàn bộ số xe ô tô thanh lý đang được niêm phong, bảo 

quản tại trụ sở Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn); 

Căn cứ Quyết định số 2604/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Hội đồng định giá 

tỉnh xây dựng giá khởi điểm để đấu giá tài sản công của 17 xe ô tô thanh lý 

của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với tổng số tiền là: 1.220.000.000 

đồng (Một tỷ hai trăm hai mươi triệu đồng chẵn). Chi tiết theo phụ lục đính 

kèm 

III. Đề xuất, kiến nghị: 

1. Đề nghị UBND tỉnh xem xét phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện đấu giá 

thanh lý tài sản công là xe ô tô thanh lý của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn, giao cho Sở Tài chính tổ chức thực hiện việc đấu giá thanh lý tài sản 

công theo quy định và phê duyệt kết quả bán đấu giá tài sản cho khách hàng 

trúng đấu giá. 

2. Giao Sở Tài chính thu số tiền của khách hàng trúng đấu giá, sau khi trừ đi 

các chi phí có liên quan theo quy định, số còn lại được nộp toàn bộ vào ngân 

sách tỉnh. 

Sở Tài chính kính trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt./.      

  

  

Nơi nhận:                                                        -

Như trên;                     

- Sở Giao thông VT; 

- Lãnh đạo sở; 

- Chánh VP sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

  

  



- Lưu: VT, TCHCSN.   

Vũ Hoàng Quý 

  

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /QĐ-UBND 

  

       Lạng Sơn, ngày     tháng 4 năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 

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. 

  

  

  

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, tài sản công; 

Căn cứ Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 

12 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, 

tài sản công; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số     /TTr-STC ngày 

  /4/2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện đấu giá tài sản công 17 (mười 

bẩy) xe ô tô thanh lý của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, chi tiết theo 

phụ lục đính kèm. 

  

   



Điều 2. Giao Sở Tài chính tổ chức thực hiện việc đấu giá thanh lý tài sản công 

theo quy định và phê duyệt kết quả bán đấu giá tài sản cho khách hàng trúng 

đấu giá. Thu số tiền của khách hàng trúng đấu giá, sau khi trừ đi các chi phí 

có liên quan theo quy định, số còn lại được nộp vào ngân sách tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc 

Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

  

Nơi nhận:                               

                                                             

- Như Điều 3;         

                                                                   

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

-  PVP UBND tỉnh, 

- Các phòng: KTN, KTTH, TH; 

- Lưu: VT, KTTH (LTH).   

  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

  

  

  

  

Nguyễn Công Trưởng 

 


