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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 ngày 17/11/2016; 

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài 

chínhquy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu 

giá tài sản; Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 

của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; 

Căn cứu Công văn số 1113/STP-HCTP&BTTP ngày 31/3/2020 của Sở 

Tư pháp về việc triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá 

tài sản và Phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản; 

Căn cứ Bản án số 74/2021/HSST ngày 30/11/2021 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn; Quyết định thi hành án số 122/QĐ-CTHADS ngày 19/01/2022 

của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Bản án số 04/2022/HS-ST ngày 06/01/2022 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn; Quyết định thi hành án số 140/QĐ-CTHADS ngày 22/02/2022 

của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-STC ngày 05/4/2022 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; 

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-STC ngày 06/4/2022 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 HYUNDAI; số loại: GETZ ; biển kiểm soát 

34A - 159.91; màu sơn bạc; loại xe: ô tô con; dung tích xi lanh: 1086cm3; tự 

trọng: 975; số chỗ ngồi: 05; năm sản xuất 2010; số khung 

KMHBT51GAAU992917; số máy G4HGA758060; xe đã qua sử dụng. 
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- Tình trạng: Vỏ xe bị xước sơn nhiều chỗ, 04 lốp bị mòn, hiện máy 

không hoạt động. 

b) Xe ô tô  nhãn hiệu: TOYOTA; Số loại: INNOVA J; Biển kiểm soát: 

98A - 096.56; Màu sơn: Bạc; Số chỗ ngồi: 08; Năm sản xuất: 2009; Số máy: 

1TR - 6764159; Số khung RL4XW41G - 499051592; Dung tích xi lanh: 

1998cm3, xe cũ, đã qua sử dụng.  

- Tình trạng: Toàn bộ vỏ xe đã bị bám rêu màu xanh nhiều chỗ, tai xe bên 

phải bong tróc sơn và bật khỏi vị trí cố định, 04 lốp bị mòn, ba đờ sốc sau bị nứt 

và bong tróc sơn nhiều chỗ, hiện máy không hoạt động.  

2.2. Giá khởi điểm:  

a) Xe ô tô nhãn hiệu HYUNDAI; số loại: GETZ; biển kiểm soát 34A - 

159.91; Giá khởi điểm: 100.00.000 đồng (Một trăm triệu đồng chẵn). 

b) Xe ô tô  nhãn hiệu: TOYOTA; Số loại: INNOVA J; Biển kiểm soát: 98A - 

096.56; Giá khởi điểm: 180.000.000 đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng chẵn) 

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. 

- Theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của 

Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. 

- Các tổ chức đấu giá tài sản tự chấm điểm theo các tiêu chí tại Thông tư 

số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp và kèm theo các tài liệu 

kiểm chứng (nếu có) để Sở Tài chính đánh giá, chấm điểm. 

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá. 

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 08 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày 12 

tháng 4 năm 2022 (trong giờ hành chính). 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn, 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: 
- 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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