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THÔNG BÁO 

Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của  

người bị kết án bị tịch thu sung quỹ nhà nước 

 

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 

2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13 ngày 25 

tháng 11 năm 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 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, 

thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý 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 xác lập quyền sở hữu toàn dân 

về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;  

Căn cứ Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh về 

việc thành lập Hội đồng định giá tài sản công và nguyên tắc hoạt động của Hội 

đồng định giá tài sản công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng 

Nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản 

công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Bản án số 38/2021/HS-ST ngày 23/7/2021của Tòa án nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn; Quyết định thi hành án số 21/QĐ-CTHADS ngày 05/10/2021 

của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Bản án số 38/2021/HS-ST ngày 23/7/2021của Tòa án nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn; Quyết định thi hành án số 20/QĐ-CTHADS ngày 05/10/2021 

của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Bản án số 46/2021/HS-ST ngày 06/8/2021 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn; Thông báo sửa chữa, bổ sung Bản án số 32/2021/TB-TA ngày 

29/9/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn; Quyết định thi hành án số 

08/QĐ-CTHADS ngày 05/10/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Bản án số 24/2021/HS-ST ngày 07/5/2021của Tòa án nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn; Quyết định thi hành án số 07/QĐ-CTHADS ngày 05/10/2021 

của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Biên bản giao nhận tài sản số 12/2021/BBCG-CTHADS ngày 

15/10/2021 giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Sở Tài chính; 
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Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị 

kết án bị tịch thu sung quỹ nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-STC ngày 05/01/2022 của Sở Tài chính về 

việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị 

kết án bị tịch thu sung quỹ nhà nước; 

Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn thông báo công khai 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. Thông tin tài sản bán đấu giá:  

2.1. Tên tài sản bán đấu giá:   

a) 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu: KIA, Số loại: MORNING TA12GEMT1, 

biển kiểm soát 11A-038.26, số khung: RNYTB51M5JC127232, số máy: 

G4LAJP007960; dung tích xi lanh: 1248cm3; số chỗ ngồi 5; màu sơn: Vàng; 

Năm, nước sản xuất: 2018, Việt Nam. 

Tình trạng: Vỏ xe bị xước sơn nhiều chỗ, 04 lốp bị mòn, hiện xe không 

hoạt động. 

b) 01 (một) xe ô tô con nhãn hiệu KIA, Số loại: SORENTO, Biển kiểm 

soát 12A - 143.81; số khung: RNYXH52A6LC184293; số máy: 

D4HBKH007391; dung tích xi lanh 2199cm3; Số chỗ ngồi 7; màu sơn: Đen; 

Năm, nước sản xuất: 2020, Việt Nam 

Tình trạng: Vỏ xe bị xước một số vết xước nhỏ, hiện xe không hoạt động 

c) 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu: Suzuki; Số loại: SK410WV; BKS: 12A-

051.23; Màu sơn: Trắng;; dung tích xi lanh: 970cm3; Số máy: F10A1061568; Số 

khung: DA21VVN101342; số chỗ ngồi: 07; Năm, nước sản xuất: 2001, Việt 

Nam 

Tình trạng: Vỏ xe bị bong tróc sơn, mục mọt và han rỉ nhiều chỗ, sàn xe 

bị han rỉ, hệ thống điều hòa và radio cassette hỏng toàn bộ, hiện xe không hoạt 

động. 

d) 01 (một) xe mô tô YAMAHA - EXCITER, màu sơn đen, không biển 

kiểm soát, số máy: G3D4E-688941, số khung: RLCUG 0610JY661608, loại xe: 

Hai bánh, dung tích xi lanh 149,8cm3, năm sản xuất 2018. 

Tình trạng: Xe đã qua sử dụng, không có gương chiếu hậu, không có chìa 

khóa điện, tay năm đuôi bị mài mòn phần sơn, hiện xe không hoạt động. 

2.2. Giá khởi điểm:  

a) Xe ô tô nhãn hiệu: KIA, Số loại: MORNING TA12GEMT1, biển kiểm 

soát 11A-038.26; Giá khởi điểm: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng chẵn) 

b) Xe ô tô con nhãn hiệu KIA, Số loại: SORENTO, Biển kiểm soát 12A - 

143.81; Giá khởi điểm: 850.000.000 đồng (Tám trăm năm mươi triệu đồng 

chẵn) 
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c) Xe ô tô nhãn hiệu: Suzuki; Số loại: SK410WV; BKS: 12A-051.23; Giá 

khởi điểm: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn) 

d) Xe mô tô YAMAHA - EXCITER, màu sơn đen, không biển kiểm soát; 

Giá khởi điểm: 25.000.000 đồng (Hai mươi năm triệu 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 21 tháng 01 năm 2022 đến ngày 25 tháng 

01 năm 2022 (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./. 

Lưu ý Đơn vị được lựa chọn tổ chức đấu giá trong quá trình thực hiện 

công tác đấu giá (từ khâu niêm yết tài sản, bán hồ sơ, … đến kkhi kết thúc cuộc 

đấu giá) cần phải có kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với quy 

định hiện hành của pháp luật và của tỉnh./. 
  KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- Trang TTĐT quốc gia;  

- Trang TTĐT của Sở Tài chính;  

- Lãnh đạo Sở; 

- CVP; Tổ CTQĐ 232; 

- Lưu: VT, QLGCS&DN. 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Yến 
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