
UBND TỈNH LẠNG SƠN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

     SỞ TÀI CHÍNH       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
   

     Số:         /TB-STC                                  Lạng Sơn, ngày        tháng 3 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 16/2020/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 45/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:  

- Lô số 1:  

+ Hệ thống bơm dầu: 01 chiếc (đã hết dầu) đã qua sử dụng cũ 
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+ Xe ô tô: 09 chiếc (02 chiếc xe gắn biển kiểm soát Trung Quốc, 07 chiếc 

xe gắn biển trong nước) đã qua sử dụng cũ 

+ Máy xúc: 01 chiếc đã qua sử dụng cũ 

- Lô số 2: Hàng tạp hóa: 94 mặt hàng (một số đã qua sử dụng, han rỉ, ẩm 

mốc, bụi bẩn…) 

c) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:  

- Lô số 1: 1.500.000.000 đồng (Một tỷ, năm trăm triệu đồng) 

- Lô số 2: 1.180.973.000 đồng (Một tỷ, một trăm tám mươi triệu, chín 

trăm bảy mươi ba nghìn đồng chẵn) 

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: Từ ngày 15 tháng 3 năm 2021 đến ngày 19 tháng 3 

năm 2021 (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./. 
  KT. GIÁM ĐỐC 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 
- Sở Tư pháp; 

- Trang TTĐT quốc gia;  

- Trang thông tin điện tử của Sở Tài 

chính;  

- Lãnh đạo Sở; 

- CVP; TCT QĐ158;  

- Lưu: VT, QLGCSDN. 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Yến 
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