
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số:         /TB-STC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 5  năm 2022 
             

      

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 53/2021/HSST ngày 31/8/2021 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn: Quyết định thi hành án số 152/QĐ-CTHADS ngày 02/3/2022 

của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Bản án số 42/2021/HSST ngày 02/8/2021 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn: Quyết định thi hành án số 157/QĐ-CTHADS ngày 03/3/2022 

của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Bản án số 79/2021/HSST ngày 24/12/2021 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn: Quyết định thi hành án số 172/QĐ-CTHADS ngày 11/3/2022 

của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-STC ngày 20/4/2022 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 Toyota Innova, màu sơn: Ghi bạc, không gắn có biển 

số, BKS 30M-5483, số khung RL4XW43G589250565, số máy 1TR-6610570, 

dung tích xi lanh 1998, số chỗ ngồi: 8, tự trọng: 1530 năm sản xuất: 2008, loại 
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xe: ô tô con, số loại INNOVA G. Kèm theo: 01 (một) Đăng ký xe ô tô số 

057962 mang tên Bùi Tuấn Anh đối với xe ô tô Toyota BKS 30M-5483 do 

Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 18/8/2008;  01 

(một) giấy chứng nhận kiểm định An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số KD4625921 đối với xe Toyota 

Innova BKS 30M-5483, số khung RL4XW43G589250565, số máy 1TR-

6610570;  01 (Một) Hợp đồng ủy quyền xe ô tô ngày 16/12/2010 đối với xe 

Toyota Innova BKS 30M-5483; 01(một) giấy mua bán xe ô tô BKS 30M-5483 

ngày 05/11/2020 giữa Dương Hồng Công và Mai Quốc Trọng (địa chỉ: Vũ Lễ, 

Bắc Sơn, Lạng Sơn); 

Hiện trạng tài sản: Xe cũ đã qua sử dụng, không có gương chiếu hậu bên phải 

ghế phụ, hai sườn xe đều bị xước, lõm, lốp sau, lốp trước phía bên phải đều bị nổ 

bung, 02 lốp bên trái phải bên tay lái mòn, vỏ xe han rỉ, cánh cửa bên phải xước cong 

vênh, nội thất trong xe bẩn sờn rách, xe không gắn biển số, hiện máy không hoạt 

động được.  

b) 01 (một) xe ô tô con màu sơn trắng; số loại SK410WV; nhãn hiệu Suzuki 

07 chỗ ngồi, năm sản xuất: 2001; biển kiểm soát: 12A - 018.52, Số khung: 

DA21VVN101546; Số máy: F10A1063576; Dung tích xi lanh: 970; kèm theo 

gồm: 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 003138 mang tên Vy Minh 

Quyết do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 31/5/2013, 

biển kiểm soát 12A - 018.52. 

Hiện trạng tài sản: Xe cũ đã qua sử dụng, không có gương chiếu hậu cả 

hai bên, toàn bộ vỏ xe han gỉ, nội thất xe bên trong đều bị rách, 04 lốp mòn toàn 

bộ không còn hơi, hiện máy không hoạt động. 

c) 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu SUZUKI, màu trắng, biển kiểm soát 12A - 

011.70; số khung DA21VVN101194; số máy F10A1060467 (qua kiểm tra trong 

xe không có đồ vật, tài sản gì) sau khi đã hóa giá kèm theo: 01 (một) Giấy chứng 

nhận đăng ký xe ô tô số 001693 mang tên Hoàng Văn Tiền; địa chỉ: thôn Cầu 

Bóng, xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn do phòng Cảnh sát Giao 

thông Công an tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 11/12/2012. 

Hiện trạng tài sản: Xe cũ đã qua sử dụng, toàn bộ vỏ xe han gỉ, nội thất xe 

bên trong đều bị sờn cũ, 04 lốp mòn toàn bộ, hiện máy không hoạt động. 

2.2. Giá khởi điểm:  

a) Xe ô tô TOYOTA INNOVA BKS 30M-5483; Giá khởi điểm: 

130.000.000 đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng chẵn). 

b) Xe ô tô con nhãn hiệu SUZUKI 07 chỗ ngồi, biển kiểm soát: 12A - 

018.52; Giá khởi điểm: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn). 

c) Xe ô tô nhãn hiệu SUZUKI, biển kiểm soát 12A - 011.70; Giá khởi 

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

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. 
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- 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 05 tháng 5 năm 2022 đến hết ngày 08 

tháng 5 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;  

- Lưu: VT, QLGCS&DN. 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Yến 
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