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THÔNG BÁO  

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; bước giá và tiền đặt trước  

thực hiện đấu gái tài sản là vật chứng 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 chính quy 

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. 

Ngày 21/9/2022, Sở Tài chính ban hành Thông báo số 195/TB-STC 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 gồm 02 (hai) xe ô tô:  Xe ô tô con nhãn hiệu 

TOYOTA, số loại INNOVA 2.0E, biển kiểm soát 88A-379.58 (biển màu vàng) và  

Xe ô tô con nhãn hiệu TOYOTA, số loại FORTUNER, biển kiểm soát 30G-

622.38, hết thời hạn đăng ký nộp hồ sơ ngày 26/9/2022 Sở Tài chính chỉ nhận 

được 01 bộ hồ sơ xin tham gia tổ chức đấu giá tài sản. 

Căn cứ tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; đối chiếu các quy định hiện 

hành và năng lực thực hiện công tác đấu giá tài sản. Sở Tài chính thông báo như sau: 

I. Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 

- Tên đơn vị: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp 

Địa chỉ: Tầng 3 - Trung tâm dịch vụ Hành chính công tỉnh Lạng Sơn, số 2 

đường Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn 

- Lý do lựa chọn: Chỉ 01 hồ sơ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư 

pháp đăng ký . 

2. Thông tin tài sản bán đấu giá:  

- Tên tài sản bán đấu giá: 



 a) Xe ô tô con nhãn hiệu TOYOTA, số loại INNOVA 2.0E, biển kiểm soát 

88A-379.58 (biển màu vàng), màu sơn trắng, dung tích xi lanh 1.998 cm3, 08 chỗ 

ngồi, sản xuất năm 2020 tại Việt Nam, số khung RL4JW3EM4L3373398, số máy 

1TRA758869. 

Tình trạng: xe đã qua sử dụng, 04 lốp mòn, ắc quy hết điện không thể kiểm 

tra hoạt động của xe. 

b) Xe ô tô con nhãn hiệu TOYOTA, số loại FORTUNER, biển kiểm soát 

30G-622.38, màu sơn đen, dung tích xi lanh 2.393 cm3, 07 chỗ ngồi, sản xuất năm 

2020 tại Việt Nam, số máy 2GD0858543, số khung RL4JB3GS7L2529723. 

Tình trạng: xe đã qua sử dụng, ắc quy hết điện không thể kiểm tra hoạt động 

của xe.  

 3. Thời gian, địa điểm đơn vị đến ký Hợp đồng và tiếp nhận hồ sơ để 

tiến hành tổ chức đấu giá tài sản 

- Đề nghị Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp ký Hợp đồng với 

Sở Tài chính để tổ chức bán đấu giá tài sản theo đúng quy định hiện hành. 

- Thời gian ký Hợp đồng hồ sơ tài sản bán đấu giá: Trong ngày 14/10/2022. 

- Địa điểm: Tại Sở Tài chính, địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, Khu Tái 

định cư và dân cư Nam thành phố, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn.  

II. Một số nội dung trong công tác đấu giá tài sản 

Căn cứ quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016, Thông tư số 

45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy 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; Để đảm bảo việc bán đấu 

giá tài sản theo đúng trình tự, quy định của pháp luật, Sở Tài chính có ý kiến trước 

khi ký kết hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản, Sở Tài chính đề xuất như sau: 

 1. Phương án tổ chức đấu giá: 02 (hai) lô tài sản. 

 a) Lô số 1:  Xe ô tô con nhãn hiệu TOYOTA, số loại INNOVA 2.0E, biển 

kiểm soát 88A-379.58 (biển màu vàng), màu sơn trắng, dung tích xi lanh 1.998 cm3, 

08 chỗ ngồi, sản xuất năm 2020 tại Việt Nam, số khung RL4JW3EM4L3373398, số 

máy 1TRA758869. Giá khởi điểm: 638.000.000 đồng (Sáu trăm, ba mươi tám 

triệu đồng). 

b) Lô số 2: Xe ô tô con nhãn hiệu TOYOTA, số loại FORTUNER, biển 

kiểm soát 30G-622.38, màu sơn đen, dung tích xi lanh 2.393 cm3, 07 chỗ ngồi, sản 

xuất năm 2020 tại Việt Nam, số máy 2GD0858543, số khung 

RL4JB3GS7L2529723. Giá khởi điểm: 1.033.260.000 đồng (Một tỷ, không trăm 

ba mươi ba triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng). 



2. Bước giá và tiền đặt trước: 

a) Lô số 1:  

+ Bước giá: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng); 

+ Tiền đặt trước: 127.000.000 đồng (Một trăm hai mươi bảy triệu đồng) 

b) Lô số 2:  

- Bước giá: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng). 

- Tiền đặt trước: 206.000.000 đồng (Hai trăm linh sáu triệu đồng). 

 3. Tiền bán hồ sơ: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BTC 

ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu 

giá tài sản. 

4. Hình thức đâu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp, nhiều vòng, công 

khai giá khởi điểm tài sản. 

5. Địa điểm: Do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp lựa chọn tùy 

theo số lượng khách hàng đăng ký tham gia đấu giá. 

Sở Tài chính thông báo để Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp 

được biết và triển khai thực hiện./. 

 

  KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận:       
- Trung tâm đấu giá tài sản; 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT STC; 

- Phó Chánh VP; 

- Lưu: VT, QLGCS&DN. 
                                                           

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Yến 
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