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BQ DQI BIEN PHONG CONG HOA xA HO! dHU NGHIIA VIT NAM 
BQ Cifi HUY BQ OQI BIEN PHONG Dc Ip - Tçr do - Hnh phüc 

TIMI LANG SON 

S&2993 /BCH-PCMT&TP Lgng Son, ngàyjO tháng 9 nàm 2022 

V/v phi hçp thông báo cong khai 
hra chçn th chirc du giá tài san 

SO TAI CHINH TINH LANG SON 
A  

PEN  Ngàv', , 4!.4/ 
Chuyén 
S6và k hieu HS  

KInh gui: Sâ Tài chInh tinh L.ng San. 

Cai'i c'cr Quyt djnh s 3849/QD-BDBP ngày 16/9/2022 cüa Tu 1nh B 

di Biên phông v vic phê duyt phuang an xir 1 tài san ducic xác 1p quyn 

sâ hftu toãn dan cüa B Chi huy B di Biên phông tinh Lng Scm (phó to 

Quyt djnh kern theo). 

B Chi huy B di Biên phông tinh d nghj Sâ Tài chInh tinh L.ng Son 

phi hcip ding tâi thông báo cong khai 1ira chçn t chüc du giá tài san trên 

cng thông tin din tCr S& Tài chInh d các t chüc d.0 giá tham gia. 

R.t mong nh.n duqc s1r ph& hçxp cüa qu co quan./. 



B QUOC PHONG 
BQ DQI BIEN PHONG 

S6: 4-g/QD-BDBP 
BO CIII HUYBDBPTJNH LtNG SON  

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip - Tir do - Hffh phüc 

Ha Nç5i, ngày dl-6 tháng g  nám 2022 

QUYET iri 
Phê duyt phtwng an xfr I tài san thrçrc xác Ip quyn so' hfru toàn dan 

cüa B Chi huy B aQi Biên phông  tinh Ling So'n 

TU' LNH BQ I)QI fflEN PHONG 

Can cáLu2tXi'' 1 viphgm hành chInh nám 2012, tha di, b sung nàm 2020, 

Can th Nghj djnh so 29/2018/ND-CF ngày 05 tháng 3 nám 2018 cüa 
ChInh phii quy dinh ye trznh tu', thu tuc xac lap quyên so' hth4 toan dan ye tai san 
va xu' l•  dôi v&! tài san du'cc xác lap quyên so'hu toan dan, 

Can cTbôngtu's'.57/2018/TT-BTC ngày 05 tháng 7 nám 2018 cüa Bó 
tru'ong Bô Tai chInh hwáng dan thu'c hiên môt so dzêu cia Nghz dznh so 

29/2018/ND-CF ngày05 tháng 3 nám 2018 cüa ChInhphi qu,y djnh ye trinh ty', 
thu tuc xác lap quyên so' hi'u toan dan ye tài san va xii ly dôz vo'z taz san duv'c 
xác lcp-quyen sc hutcthn ddn, 

Cán cii' Thông tu' so' 111/2021/TT-BQP ngày 24 tháng 8 nàm 2021 cia B 
tru'O'ng Bô Quôc phOng quy djnh quán lj cong tác thi hành pháp luçU ye xi9i l vi 
phm hành chInh cia Bô Quoc phOng, 

Cãn cii' Thông tu' so 44/2012/TT-BQP ngày 28 tháng 5 nám 2012 cia Bç5 
tru'&ng Bó QuOc phOng quy d/nh chi'c náng, nhiçm vy, quyên hgn và mOi quan 
h cong tác cia Bô Tii' lnh Bó dai  Biên phOng,' 

Can ci d nghj cüa Bç3 Chi huy BDBP tinh Long Scm tgi Cong van sd 
2710/BCH-FCMT&TP ngày 07/9/2022 v viçc xiii phê duyt phu'cmg an xi'r l 
tài san dup'c xác ltp quyên sO' hi'u toàn dc2n, 

Theo d nghj cia Cyc tru'O'ng Cyc PhOng, cMng ma tiy và tiphçim. 

QUYET DJNH: 

Diu 1. Phé duyt phro'ng an xir l tài san b&ng hInh thtrc ban d&u giá d6i 
vth tài san là tang vt vi phtm hành chInh bj tch thu trong Phung an so 2709/PA-
BCH ngày 07/9/2022 cüa B Chi huy B di Biên phông tinh Lng Son. 

Diu 2. Trong thai hn 30 ngày, k tü ngày Quy& dnh nay có hiu lirc thi 
hành, B Chi huy B di Biên phông tinh Ltng Son chju trách nhim toàn din ye 
vic to chüc thrc hin vic dâu giá tài san theo quy djnh tti Nghj djnh so 

29/2018/ND-CP ngày 05/3/20 18, Nghj djnh so 151/2017/ND-CP ngày 26/12/20 17 
cUa Chinh phU. 
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Vic quãn 1, sir diing s tin thu dugc ti'x vic ban du giá và thanh toán 
các khoãn chi phi lien quan den xir 1 tãi san duqc thrc hin theo quy djnh ti 
Nghj djnh so 29/201 8/ND-CP ngày 05/3/2018 cüa ChInh phü và Thông tu so 

57/2018/TT-BTC ngày 05/7/20 18 cüa BQ Tài chInh. 
Diu 3. B Chi huy B di Biênphóng tinh Lang San chju trách nhim ye 

thông tin, so 1iu phuong an dê xuât, ho sa kern theo lien quan den hin trng tài 
san và gui ho sa den Vi Pháp chê, C%ic Tài chInhfB Quôc phông dê theo döi 
theo quy djnh ti khoãn 3 Diêu 17 Thông tu so ii 1/2021/TT-BQP ngày 
24/8/2021. 

Diu 4. Quy& djnh nay có hiu lrc k tir ngày k. Ciic tru&ng Cc 
PCMT&TP, Chi huy tru&ng B di Biên phông tinh Lang San, Thu truOng các 
co quan, don vj có lien quan chju trách nhim thi hành quyêt djnh 

N.ri nhln: 
-NhtrDiu4; 
- Vi Pháp che Bc Quoc phOng; 
- Ci,ic Tài chInh BO Qu6c phông; 
- B Chi huy BDBP tinh Lang  Sen; 
- Phông Tài chInh B Tix 1nh BDBP; 
- Liiu: VT, Ci,ic PCMT&TP (P4). NgO8. 

 

KT. TU' LNH 
O flY LNH 

-Thitithng Nguyn Van Thin 



BQ DQI BIENPHONG CQNGHOAXAHQICHUNGHTAVWTNAM 
BO CIJIHUYBQDQIBLENPHONG Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

TINH lANG SN 

S:2995/TB-BCH Lzng Scm, ngàyjOtháng 9 nàm 2022 

THÔNG BAO 
Cong khai liya ch9n t chfrc du giá tài san là tang 4t 

vi phim hành chInh b tich thu sung qu5 nhà ntro'c 

Can cü Lu.t Xir 1 vi phm hành chinh ngày 20/6/2012; Lust sira di, b 
sung mt s diu cüa Lu.t Xir 1 vi phm hành chInh ngày 13/11/2020; 

Can cir Nghj djnh s 29/201 8/ND-CP ngày 05/3/2018 cüa ChInh phü quy 
djnh trInh tir, thu t1ic xác 1p quyn s& hthi toàn dan ye tài san và xr 1 dôi vi tài 
san duçic xác 1p quyn si hu toàn dan; 

Cn cir Thông tir s 57/2O18iTT-BTC ngày 05/7/20 18 cüa B Tài chmnh hixrng 
dn thc hin mt s diu cüa Ngh djnh s 29/201 8/ND-CP ngày 05/3/2018 cüa 
Chinh phü quy djnh trInh tir, thu tiic xác 1p quy&n s& hctu toàn dn v tâi sn và xü 1 
di vài tâi sn thrçc xác l.p quyn s& hru toàn dan; 

Can c1r Quyt djih s 770/QD-UBND ngày 05/5/202 1 cüa TJBND tinh v 
vic thành 1p Hi dng dljnh giá tài san cong và nguyen t.c hot dng cüa Hi 
dng djnh giá tài san cong trên dja bàn tinh Lang San; 

Can cir Phiiang an s 2709/PA-BCH ngày 07/9/2022 cüa B Chi huy B di 
Biên phông (BDBP) tinh Lng San v xCr 1 tài san dixcic xác Ip quyn s& htu 
toãn dan; 

Cri cir Quyt djnh s 3849/QD-BDBP ngày 16/9/2022 cüa Tu 1nh BDBP 
v vic phê duyt phuang an xü 1 tài san di.rçic xác 1p quyn s& hUu toàn dan cüa 
B Chi huy BDBP tinh Ling San. 

B Chi buy BDBP tinh Lang San thông báo cong khai 1ira ch9n t cht'rc du 
giá tài san theo các ni dung ci1 th nhu sau: 

1. Ten, dja chi cüa ngtrôi có tài san du giá 

B Chi buy B di Biên phông tinh Lmg San; dja chi: Du&ng Quang Trung, 
phuing Chi Lang, TP Lang San, tinh Lang San. 

2. Thông tin tài san ban du giá 

a) Ten tâi san ban d.0 giá: 08 (tam) kg t yn (dA lam sach,  loi 135 t/01kg). 

TInh trng: Duçic bão quãn trong ngàn mat tü bão on. 
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b) Giá khôi dim: 08kg t yn x 20.000.000 dng/01kg = 160.000.000 dng 
(Mót tram sáu inuo'i triu dng chàn,). 

3. Tiêu chI lira ch9n t chfrc du giá tài san 

a) Co co s& 4t chit, trang thit bj cn thit bão dam cho vic du giá. 

b) Co phuxing an du giá khâ thi, hiu qua. 

c) Co nãng 1irc, kinh nghim và uy tin cüa t chüc d,u giá tài san. 

d) Thu lao djch viii du giá, chi phi du giá tài san phü hqp. 

d) Là to chüc có ten trong danh sách các to chüc dâu giá tâi san do B Tii 
pháp cOng b& 

e) H so pháp l: Co bàn sao dàng k kinh doanh, giy chirng nhn du tir, 
quyt djnh thành l.p (H so näng lc). 

4. Thô'i gian, dla  dim np h so tham gia t chfrc du giá 

- Thai gian np ho so: Tü ngày 03 tháng 10 näm 2022 dn ngày 07 tháng 10 
näm 2022 (trong gia hành chInh). 

- Dja dim np h so: B Chi huy BDBP tinh Lang Son, da chi: Du&ng 
Quang Trung, phir&ng Chi Lang, TP Lang Son, tinh Lang Son. 

- so có th np trirc tip hoc qua duang Buu din (tinh theo du buu din). 

- Diênthoai lien he: 0968192515. 

5. Thông báo nay duçic niêm y& ti tri1 sa B Chi huy BDBP tinh Ling Son 
Va däng tãi trén trang thông tin din tü Sä Tài chInh tinh Lng San; Däng tài trén 
trang thông tin din tir quic gia v du giá tài san d các t chirc du giá tài san 
bit và dang ky theo quy djnh./. ?— 

No'i n/ian: 
-S&Tirphap; 
-SôTàichInh; 
- Trang TTDT DOTS quôc gia; 
- Liru: VT, PhOng PCMT&TP.H05. 

 

Dai tá Ninh Van H9'p 
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