UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:174 /TB-STC

Lạng Sơn, ngày 07 tháng 12 năm 2020

V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài
sản và bước giá thực hiện đấu giá
xe ô tô thanh lý (đợt 2).

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản – Sở Tư pháp.
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;
Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính
quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;
Căn cứ Quyết định số /QĐ-UBND ngày /11/2020 của UBND tỉnh phê
duyệt giá khởi điểm tài sản công là xe ô tô thanh lý (đợt 2) của các đơn vị trên
địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
Ngày 26/11/2020 Sở Tài chính đã ban hành Thông báo số 169/TB-STC
về việc Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản công là xe ô tô đã có Quyết
định thanh lý (đợt 2), hết thời hạn đăng ký nộp hồ sơ, đến ngày 04/12/2020 Sở
Tài chính nhận được 01 bộ hồ sơ tham gia lựa chọn tổ chức bán đấu giá.
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 thông báo
như sau:
I. Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá tài sản công
là xe ô tô thanh lý của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn:
1.1. Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn
- Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản – Sở Tư pháp.
- Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng
Sơn, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
- Lý do lựa chọn: Thù lao do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư
pháp đưa ra là 22,64 triệu đồng + 1,5% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo
giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm.
1.2. Thời gian, địa điểm đơn vị đến ký Hợp đồng và tiếp nhận hồ sơ
để tiến hành tổ chức đấu giá tài sản
- Đề nghị Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản – Sở Tư pháp ký Hợp đồng
với Sở Tài chính 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 08h30 ngày
09/12/2020.
- Địa điểm: Tại Sở Tài chính, địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, Khu Tái
định cư và dân cư Nam thành phố, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn.
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II. Để đảm bảo việc bán đấu giá tài sản theo đúng trình tự, quy định của
pháp luật, Sở Tài chính có ý kiến trước khi ký kết hợp đồng dịch vụ bán đấu giá
tài sản thanh lý, cụ thể:
Căn cứ quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016, Thông tư số
48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính
trong hoạt động đấu giá tài sản, Sở Tài chính đề xuất như sau:
2.1. Phương án tổ chức đấu giá: Trong tổng số 36 xe (đợt 2), đề xuất
phương án bán như sau:
- Đối với các xe còn niên hạn sử dụng: Đấu giá riêng lẻ từng xe (gồm 32
xe);
- Đối với các xe quá cũ không còn giá trị sử dụng và xe đã hết niên hạn sử
dụng: Đấu theo lô (tổng số gồm 04 xe/01 lô).
2.2. Bước giá:
- Các xe thanh lý giá khởi điểm dưới 50.000.000 đồng: 500.000 đồng;
- Các xe thanh lý giá khởi điểm từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000
đồng: 1.000.000 đồng;
- Các xe thanh lý giá khởi điểm từ 100.000.000 đồng trở lên: 5.000.000
đồng.
2.3. Tiền bán hồ sơ: thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 10
Thông tư số 48/2017/TT-BTC.
2.4. Khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá: thực hiện theo quy
định tại khoản 1, Điều 39 Luật Đấu giá tài sản.
(Chi tiết theo biểu đính kèm)
2.5. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá,
tối đa 03 (ba) vòng, công khai giá khởi điểm của tài sản (Vòng đấu thứ nhất trả
từ giá khởi điểm trở lên, Giá khởi điểm của vòng tiếp theo là giá cao nhất đã trả
ở vòng đấu trước liền kề cộng bước giá).
2.6. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp; Địa chỉ:
Tầng 3, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn, phố Dã Tượng,
phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Sở Tài chính thông báo để Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản - Sở Tư
pháp được biết và triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT; QLGCS&DN.

Nguyễn Anh Yến

