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THÔNG BÁO 

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

  

Kính gửi:  Công ty cổ phần Đấu giá hợp danh Đông Bắc, địa chỉ Số 161A đường 

Tam thanh, khối 6, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. 

 

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

Căn cứ Quyết định số 1711/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND tỉnh 

Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại 

thôn Tiên Đáo, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ giấy Ủy quyền số 15/2018/CV-QTV ngày 06/9/2018 V/v lựa chọn 

tổ chức đấu giá, bán thanh lý tài sản của Quản tài viên Nguyễn Anh Tuấn; 

Đến 17 giờ 00 phút ngày 13/9/2018, hết thời hạn đăng ký nộp hồ sơ, Sở 

Tài chính nhận được 02 hồ sơ tham gia lựa chọn tổ chức bán đấu giá gồm: 

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp và Công ty cổ phần Đấu giá 

hợp danh Đông Bắc.  

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 tài sản. Sở Tài chính tỉnh Lạng 

Sơn thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại thôn Tiên Đáo, xã Long Đống, huyện Bắc 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn như sau:  

1. Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn 

 - Tên đơn vị: Công ty cổ phần Đấu giá hợp danh Đông Bắc 

 - Địa chỉ: Số 161A, đường Tam thanh, khối 6, phường Tam Thanh, thành 

phố Lạng Sơn.  

2. Thời gian, địa điểm đơn vị đến tiếp nhận hồ sơ để tiến hành thủ tục 

đấu giá tài sản 

- Đề nghị Công ty cổ phần Đấu giá hợp danh Đông Bắc để tổ chức bán 

đấu giá tài sản theo đúng quy định hiêṇ hành  

- Thời gian chuyển hồ sơ tài sản bán đấu giá: Vào hồi 14giờ 00 phút ngày 

17/9/2018. 

- Địa điểm: Tại Sở Tài chính, địa chỉ: Số 01, đường Thân Thừa Quý, 

phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.  
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Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn thông báo để các đơn vị được biết và thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các Sở: TN&MT, XD, Tư pháp; 

- Trung tâm DV bán đấu giá tài sản; 

- UBND huyện Bắc Sơn; 

- Quản tài viên Nguyễn Anh Tuấn; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT; QLG&CS. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Mai Hương 

 
 


		2018-09-17T14:16:56+0700
	Việt Nam
	Sở Tài Chính<sotaichinh@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




