UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TÀI CHÍNH
Số: 35

/TB-STC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 18 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO
Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vụ án,
tài sản của người bị kết án bị tịch thu sung quỹ nhà nước
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14;
Căn cứ Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH/2014/QH13 ngày
25/11/2014;
Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;
Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy
định trình tự, thủ tục các lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý tài sản
đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;
Căn cứ Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày
05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục các lập quyền sở hữu toàn dân
về tài sản và xử lý tài sản đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;
Căn cứ các Bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; Các Quyết định
Thi hành án của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn;
Căn cứ biên bản giao - nhận hồ sơ tài sản số 15/2020/BBCG-CTHA ngày
18/12/2020 giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn và Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn;
Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-STC ngày 14/01/2021 của Sở Tài chính phê
duyệt phương án xử lý tài sản của người bị kết án tịch thu sung quỹ nhà nước;
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài
sản theo các nội dung cụ thể như sau:
1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
2. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
a) Tên tài sản bán đấu giá: Tài sản là tang vật vụ án, tài sản của người bị
kết án bị tịch thu sung quỹ nhà nước
b) Số lượng: 03 xe ô tô
c) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Có Phụ lục chi tiết kèm theo

3. 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;
b) Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
c) Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
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 (Hồ sơ năng lực).
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá.
- Thời gian nộp hồ sơ: Thời hạn 05 ngày kể từ ngày ban hành thông báo
(trong giờ hành chính).
- Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Tài chính, địa chỉ: Phố Nguyễn Chí Thanh, Khu
tái định cư và dân cư Nam thành phố, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh
Lạng Sơn.
- Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện (tính theo dấu bưu
điện).
5. Thông báo này được niêm yết tại trụ sở Sở Tài chính và và đăng tải trên
trang thông tin điện tử của Sở Tài chính; Đăng tải trên trang thông tin điện tử
quốc gia về đấu giá tài sản để các tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký theo
quy định./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (B/c);
- Sở Tư pháp;
- Trang TTĐT quốc gia;
- Trang TTĐT Sở Tài chính;
- Lãnh đạo Sở;
- CVP; TCT QĐ158;
- Lưu: VT, QLGCSDN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Yến
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Phụ lục
(Kèm theo Thông báo số:
/TB-STC ngày tháng 02 năm 2021
của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn)
1. Vụ án Bùi Minh Ngọc (Mua bán trái phép chất ma túy) Căn cứ Bản án
số: 450/2020/HSPT ngày 17/9/2020 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội;
Bản án số 76/2019/HS-ST ngày 23/12/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn;
Quyết định thi hành án số 58/QĐ-CTHADS ngày 08/12/2020 của Cục Thi hành
án dân sự tỉnh Lạng Sơn. Tang vật gồm:
- 01 (một) Xe ô tô bán tải; Nhãn hiệu Mazda; Số loại BT50; Loại xe Tải
Pickup cabin kép; Biển kiểm soát: 29C-81311; Màu sơn: Bạc; Số máy:
P4AT2231592; Số khung: 4DD7GWW597784; Năm, nước sản xuất: 2016, Việt
Nam; Số chỗ ngồi: 05; Tải trọng hàng hóa: 897kg; Kèm theo 01 (một) đăng ký
xe ô tô biển kiểm soát: 29C-81311;
+ Tình trạng: Xe đã qua sử dụng cũ, vỏ xe bị xước sơn nhiều chỗ, khung
gầm bị han rỉ nhiều chỗ, hiện máy không hoạt động nên không kiểm tra được
tình trạng kỹ thuật hoạt động của xe.
Giá khởi điểm: 320.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi triệu đồng chẵn)
2. Vụ án Lương Văn Đảm (Mua bán trái phép chất ma túy) Căn cứ Bản
án số:450/2020/HSPT ngày 17/9/2020 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội;
Bản án số 76/2019/HS-ST ngày 23/12/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn;
Quyết định thi hành án số 59/QĐ-CTHADS ngày 08/12/2020 của Cục Thi hành
án dân sự tỉnh Lạng Sơn. Tang vật gồm:
- 01 (một) Xe ô tô con; Nhãn hiệu: TOYOTA; Số loại: INOVA G; Màu
sơn: Bạc; Biển kiểm soát: 29A-009.10; Số máy: 1TR7021152; Số khung:
RL4XW43G5A9301973; Năm, nước sản xuất: 2010, Việt Nam; Số người cho
phép chở: 08; Dung tích xi lanh: 1998cm3;
- Tình trạng: Xe đã qua sử dụng cũ, vỏ xe bị xước sơn nhiều chỗ, khung
gầm và sàn xe bị han rỉ nhiều chỗ, kính cửa trước bị vỡ, hiện máy không hoạt
động nên không kiểm tra được tình trạng kỹ thuật hoạt động của xe.
Giá khởi điểm: 240.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi triệu đồng chẵn)
3. Vụ án Hà Văn Hậu (Mua bán trái phép chất ma túy) Căn cứ Bản án
số: 450/2020/HSPT ngày 17/9/2020 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội;
Bản án số 76/2019/HS-ST ngày 23/12/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn;
Quyết định thi hành án số 62/QĐ-CTHADS ngày 08/12/2020 của Cục Thi hành
án dân sự tỉnh Lạng Sơn. Tang vật gồm:
- 01 (một) Xe ô tô con; Nhãn hiệu Daewoo; Số loại: Gentra SX; Màu sơn:
Ghi; Biển kiểm soát 12A-02613; Số máy: F15S33197841; Số khung:
RLLSF69YDH013039; Năm, nước sản xuất: 2009, Việt Nam; Số người cho
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phép chở: 05; Dung tích xi lanh: 1498cm3; kèm 01 (một) chứng nhận đăng ký xe
ô tô số 000352 mang tên Phạm Văn Luận; 01 (một) giấy chứng nhận kiểm định
xe ô tô 12A-02613 số 5532152).
- Tình trạng: Xe đã qua sử dụng cũ, vỏ xe bị xước sơn nhiều chỗ, khung
gầm và sàn xe bị mục mọt nhiều chỗ, đằng sau xe bên trái bị nứt vỡ bong tróc
sơn diện tích khoảng (40 x 40)cm, hiện máy không hoạt động nên không kiểm
tra được tình trạng kỹ thuật hoạt động của xe.
Giá khởi điểm: 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng chẵn)
Danh sách ấn định: 03 vụ 03 tài sản
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