
CONG AN TIN}I LANG SON CONG HOA xA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 
PHONG CANH SAT KINH TE Dc 1p - T,r do - Hnh phüc  

S6: 6 H /TB-CSKT Lgng So7l, ngày 14 tháng 9 nám 2022 

so TAI CHI'NH TINH L1NG SON THÔNG BAO 

DEN  Ngày  
srn'.

on kha liya ch9n to chirc dau gia tai san la tang vt vi phim hanh chinh 
bj tch thu sung qu5 nhà niroc 

Chuyk  
S6 và k  hiêu HS 	 C'th Lut Lut Xir 1 vi pham hành chInh ngày 20/6/20 12; Lut süa 

d&, b sung mt s diu cUa Lut Xü 1 vi phtm hành chInh ngày 13/11/2020; 

Can cü Nghj djnh s 29/201 8/ND-CP ngày 05/3/2018 cüa ChInh phü quy 
djnh trInh tsr, thU tc xác 1p  quyn so hcru toàn dan v tài san và xir I d& vOi 
tài san duqc xác 1p quyn sO hüu toàn dan; 

Cn cü Thông tu s 57/2018iTT'-BTC ngày 05/7/2018 cUa B Tài chInh 
huOng dn thrc hin mt s diu cUa Nghj djnh s 29/2018/ND-CP ngày 
05/3/2018 cUa Chmnh phU quy djnh trInh tsr, thU tiic xác 1p quyn sO hUu toàn dan 
v tài san và xU 1 di v&i tâi san ducic xác 1p quyn sO hiru toàn dan; 

Can cr Quyt djnh s 770/QD-UBND ngày 05/5/2021 cUa UBND tinh v 
vic thành 1p Hi ding djnh giá tài san cong và nguyen tc hot dng cUa Hi 
dng djnh giá tài san cong trên dja bàn tinh Ltng San; 

Can cü Quyt djnh s 255 1/QD-BCA-H01 ngày 08/4/2020 cUa B trithng 
B cong an v vic phân cp quyt djnh phê duyt phrnmg an xU l tài san là 
tang vat, phuang tin VPHC bj tjch thu theo quy& djnh cUa co quan, nguOi có 
th.m quyn thuc 1rc lucing cong an nhân dan; 

Can c1r Nghj quyt s 10/2018Q- ngày 20/7/2018 cUa Hi dng 
Nhân dan tinh Ling San ban hành quy djnh phân cp quân 1, sO d%lng tài san 
cong thuc phtm vi quail i cUa tinh Ling San; 

Can cO Phuang an s 01/PAXLTS-PCO3 ngày 0 1/9/2022 cUa Phông 
Phông Cành sat kinh t v xO l tài san duçic xác 1p quyn sO hihi toàn dan; 

Can cO Quyt djnh xO pht VPHC s 01/QD-XPHC ngày 19/8/2022 cUa 
Cong an tinh Lang San; 

Can cü Quy& djnh s 375 1/QD-CAT ngày 08/9/2022 cUa Cong an tinh 
Lang San v phê duyt phuang an xü l tài san là tang vt vi phm hành chInh 
bj tjch thu, bj tam  git do Phông Cânh sat kinh t - Cong an tinh Lang San thii 1, 
giài quyêt; 
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Phông Cãnh sat kinh t - Cong an tinh Lang San thông báo cong khai lira 
chQn t chirc du giá tài san theo các ni dung ci th nhu sau: 

1. Ten, d!a  chi cüa ngtrôi Co tài san du giá: PhOng Cânh sat kinh t - 
Cong an tinh Lng San. 

2. Thông tin tài san ban du giá 

a) Ten tài san du giá: 85 chic xe mô to hai bánh là tang vt vi phm 
hành chInh bj tjch thu sung qu5 nhà nuóc theo Quyt djnh s 01/QD-XPHC 
ngày 19/8/2022 cüa Cong an tinh Lng San 

(Co bang ice chi tié't tài san kern theo,) 

b) Giá khôi dim: 188.100.000 thng (M3t tram tam muo'i tam triu, m5t 
tram nghIn dng) 

3. Tiêu chi liya chçn t chfrc du giá tài san 

3.1. Các ti) chüc du giá tài san phâi dáp irng dizçic các tiêu chI theo quy 
djnh tai  khoãn 4 Diu 6 Lut Du giá tài san näm 2016 và duçic huàng dn hra 
ch9n ti) chüc d.0 giá tài san tai  Diu 3 Thông Ui s 02/2022/TT-BTP ngày 
08/02/2022 cüa B Iii pháp hithng dn 1ira chçn ti) chüc du giá tài san. 

a) Co co s& 4t cht, trang thit bj cn thit bâo dam cho vic du giá; 

b) Co phi.rcing an du giá khâ thi, hiu qua; 

c) Co näng 1rc, kinh nghim và uy tin cüa ti) chi'rc du giá tài san; 

d) Thu lao djch vi du giá, chi phi du giá tài san phi hqp; 

d) Là ti) chüc có ten trong danh sách các ti) chüc du giá tài san do Bô Tu 
pháp cOng b; 

e) Hi) so pháp l: Co ban sao däng k kinh doanh, giy ch(rng nhn du 
tu, quyt djnh thãnh 1p (Hi) so näng hrc). 

3.2. Các ti) chirc d.0 giá tài san ti,r chm dim theo các tiêu chI ti Thông 
tu si) 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 cüa B Tu pháp kern theo các tài lieu 
kim chüng (nu co) d PhOng Cánh sat kinh t dánh giá, chm dim. 

4. ThO'i gian, dja dim np hi) so' tham gia t chfrc du giá. 

- Thii gian np ho so: Tü ngày 14 tháng 9 näm 2022 dn ngày 17 tháng 9 
näm 2022 (trong gii hành chInh). 

- Dja dim np hi) so: Phông Cãnh sat kinh t - Cong an tinh Lng San (S 15 
dwông Hoàng Van Thy, phwông Chi Lang, thành pM Lgng Son, tinh Lang Son). 

- Hi) so có th np trirc tip hoc qua du0ng Biru din (tInh theo du buu din). 
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5. Thông báo nay duçic niêm yt ti trii sâ Cong an tinh Lang San và däng 
tâi trên trang thông tin din tü cüa S& Tài chInh; Däng tâi trén trang thông tin 
din t quc gia v du giá tài san d các t chüc du giá tài san bit và dàng k 
theo quy djnh./. \• 

Noi nhin: 
- Sâ Ttr pháp; 
- Si Tài chInh; 
- Trang TTDT quôc gia; 
- Trang TTDT cüa So Tài chmnh; 
-LuuCSKT. 

TRUNG PHONG 

A :) 



CONG AN TINH LANG  SON CONG HOA xA HO!  CHU NGHTA VIT NAM 
PHONG  CANII SAT KINH  TE Dc 1p - T do - Hnh phác 

BANG THÔNG KE TA! SAN LA TANG ViT VI PHAM HANH CHINH B! T!CH 

THU SVNG  CONG QUc NHA NIYOC 
(Kern theo Thông báo so 691/TB-cSKT ngày 14/9/2022 cza Phông PC03,). 

TEN TAI 
SAN 

BONY! 
Tf NH 

so LuqNG BALC DIEM CHAT LIJ'NG GIA I2uI(fl 
DIEM 

Xe mô to Hai 
bánh là tang 

4t bj tjch thu 
theo Quy& 

djnh 
XPVPHC s 

O1/QD-XPHC 
ngày 

19/8/2022 cüa 
Cong an tinh 

Lang San. 

Chic 
85 Chiêc Xe mô tO 

Haibánh 

Mt lô tài san gm 85 xe mô to 
dâ qua sü dicing không deo bin 
kiêm soát. Các xc dA d lâu 
ngàykhông sü dmg hin tai  các 
xe ctêu a tInh trang không hoat 
dng (do thiéu chIa khóa din, 
khóng có ác quy). H thông 
may cü, than may oxy boa. Xe 
mat ng xá, h thông bang diu 
khin không cO. Tt câ các xc bj 
mt áø, mat phii thng, day din 
cfl. Mt s xc dng co chi cO 
phn vO, khOng có rut. 

Ban theo hin trng thirc 
188.100.000d 
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