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    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Lạng Sơn, ngày        tháng 02  năm 2023 
             

      

THÔNG BÁO 

Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của người bị kết án  

bị tịch thu sung quỹ nhà nước 

 

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều Luật Thi hành án dân sự ngày 25/11/2014; 

Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ Quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự; 

Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, 

thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được 

xác lập quyền sở hữu toàn dân; 

Căn cứ Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 

05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân 

về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;  

Căn cứ Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh về 

việc thành lập Hội đồng định giá tài sản công và nguyên tắc hoạt động của Hội 

đồng định giá tài sản công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng 

Nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản 

công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Bản án số 12/2022/HS-ST ngày 10/3/2022 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn; Quyết định thi hành án số 418/QĐ-CTHADS ngày 24/8/2022 của 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ Bản án số 469/2022/HS-PT ngày 07/7/2022 của Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Hà Nội; Bản án số 70/2019/HS-ST ngày 19/11/2019 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn: Quyết định thi hành án số 423/QĐ-CTHADS ngày 

24/8/2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Bản án số 66/2022/HSST ngày 15/8/2022 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn; Quyết định thi hành án số 06/QĐ-CTHADS ngày 11/10/2022 của 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Bản án 65/2022/HSST ngày 02/8/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn; Quyết định thi hành án số 22/QĐ-CTHADS ngày 11/10/2022 của 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn; 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=29/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=29/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Căn cứ Bản án số 76/2022/HSST ngày 16/9/2022 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn; Quyết định thi hành án số 45/QĐ-CTHADS ngày 27/10/2022 của 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn 

Căn cứ Bản án số 53/2022/HSST ngày 24/6/2022 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn; Quyết định thi hành án số 82/QĐ-CTHADS ngày 17/11/2022 của 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn 

Căn cứ Biên bản giao nhận tài sản số 17/2022/BBCG-CTHADS ngày 

26/8/2022; số 18/2022/BBCG-CTHADS ngày 21/10/2022; số 19/2022/BBCG-

CTHADS ngày 07/11/2022 ; số 20/2022/BBCG-CTHADS ngày 25/11/2022) giữa 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Sở Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh 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 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 Lạng Sơn  

2. Thông tin tài sản bán đấu giá:  

2.1. Tên tài sản bán đấu giá:  

a) 01 (môt) xe ô tô, loại xe ô tô con; nhãn hiệu HYUNDAI; số loại 

Accent; màu sơn trắng; dung tích xi lanh: 1368 cm3; BKS: 12A - 148.52; số 

máy: G4LCKF716518; số khung: RLUA141BAKN028003; tự trọng: 1080; số 

chỗ ngồi: 5; năm sản xuất: 2019; xe số sàn (MT), đã qua sử dụng (trong xe 

không có đồ vật, tài sản gì); thu giữ của Dương Văn Mạnh. 

Hiện trạng tài sản: Xe đã qua sử dụng, 04 lốp mòn, nội thất trong xe ẩm 

mốc, mặt ca lăng của xe bị bung các mối ghép, chẵn bùn trước hai bên rách, hiện 

ắc quy đã hết diện không thể kiểm tra hoạt động của xe. 

b) 01 (một) xe ô tô tải nhãn hiệu KIA, màu sơn: xanh, số loại: BONGO, 

BKS: 29C-806.74. Số khung: KNCWJZ76ADK823867; Số máy: 

D386021D4CB, Năm/nước sản xuất: 2013, KOREA, dung tích xi lanh: 

2497cm3,  kèm theo  01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 274345 mang 

tên Vương Thị Liên, biển số 29C - 806.74; 01 (một) giấy chứng nhận kiểm định 

số 3598063, biển số đăng ký 29C- 806.74; 01 (một) giấy chứng nhận bảo hiểm 

tự nguyện xe ô tô số 003446422, biển số 29C - 806.74; 

Hiện trạng tài sản: Kính chắn gió nứt vỡ, lốp trước bên lái mòn, ca bin và 

thùng xe nhiều rêu bám bẩn, ắc quy hết điện không hoạt động được. 

c) ½ (một phần hai) giá trị  01 (một) xe ô tô ISUZU, BKS: 30E – 813.59, 

màu sơn: Đen, loại xe: ô tô con; nhãn hiệu : ISUZU; Số loại : MUX; màu sơn: Đen; 

Dung tích xilanh : 2499 cm3; số máy PM9229; số khung: MPAUCR86GGT003004; 

số chỗ ngồi: 7; Nước/năm sản xuất: 2016, Thái Lan, đăng ký lần đầu ngày 

24/8/2017, xe cũ đã qua sử dụng, phần vỏ xe phía trên lốp xe sau bên trái bị vỡ (trên 



3 
 

xe không có đồ vật, tài sản gì) sau khi hóa giá và kèm theo các giấy tờ:  01 (một) giấy 

biên nhận giữ bản chính giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông, số: 

166/2021/GBN/BVB023/TNTD (cấp lần thứ ba) ;  01 (một) chứng nhận đăng ký xe 

ô tô, số 400575, Công an Hà Nội cấp ngày 21/8/2017 (bản sao); 01 (một) giấy chứng 

nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ 

giới đường bộ. No: KD 8338623, do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 29, cấp 

ngày 29/9/2021; 01 (một) giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự 

của chủ xe ô tô, số: 893404554913, tên chủ xe: Nguyễn Hà Nam Giang, do Công ty 

Cổ phần bảo hiểm Quân đội - Công ty bảo hiểm Mic Hùng Vương, cấp ngày 

28/9/2021. 

Hiện trạng tài sản: Ắc quy hết điện, hiện máy không hoạt động được, vỏ xe có 

nhiều vết xước. 

d) 50% giá trị 01 (Một) xe ô tô nhãn hiệu MITSUBISHI, loại xe : ô tô 

con, số loại XPANDER, màu sơn: trắng, BKS: 30F-901.32 ; Số máy: 

4A91GY9625 ; số Khung: MK2XNNC1WKN008491; dung tích xi lanh: 1499 

cm3; số chỗ ngồi: 07; năm sản xuất: 2019 xe cũ đã qua sử dụng (không thu giữ 

đồ vật, tài sản gì trong xe); xe số tay (MT), thu giữ của bị cáo Nguyễn Văn 

Niên. 

Hiện trạng tài sản : Vỏ xe có nhiều vết xước, 04 lốp bị mòn, xe hết ắc 

quy không thể khởi động kiểm tra hoạt động của xe. 

e) ½ (một phần hai) giá trị 01 (một) xe ô tô, loại xe: Ô tô con, nhãn hiệu 

KIA, số loại: SORENTO XM 22D E2 AT-2WD, màu sơn: màu nâu, dung tích 

xi lanh: 2199cm3, BKS: 12A-126.96, số máy: D4HBEH117631, số khung: 

RNYXM52A6EC050070, Tự trọng: 1760 kg, số chỗ ngồi: 7; Năm/nước  sản 

xuất: 2014,  Việt nam, đăng ký lần đầu ngày 29/10/2014, xe số tự động (AT), đã 

qua sử dụng. (Trên xe không có đồ vật, tài sản gì); giấy tờ kèm theo: 01 (một) 

chứng nhận đăng ký xe ô tô, số 010588, mang tên Hoàng Văn Tuân Công an 

tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 18/11/2019 (bản chính); 01 (một) giấy chứng nhận kiểm 

định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ. No: KD 6703897, do Trung tâm đăng kiểm Công ty cổ phần đăng 

kiểm xe cơ giới Lạng Sơn cấp ngày 17/5/2021; 01 (một) giấy chứng nhận bảo 

hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe ô tô số OTOBB20 0102338, tên chủ xe: Hoàng 

Văn Tuân, do Công ty cổ phần bảo hiểm viễn đông cấp ngày 21/11/2020; 

Tình trạng: Xe vẫn còn ắc quy, hoạt động bình thường. 

g) ½ giá trị 01 (một) xe ô tô, loại xe ô tô con,  màu sơn: Ghi, Nhãn hiệu 

KIA, số loại MORNING, BKS: 12A – 050.27, dung tích xi lanh: 998 cm3, số 

máy: G3LABP037896, số khung: KNABE511ACT045422, tự trọng: 890, số 

chỗ ngồi: 05, năm sản xuất: 2011, đăng ký lần đầu ngày 24/7/2012,  xe cũ đã 

qua sử dụng (trong xe không có đồ vật, tài sản gì) sau khi hóa giá kèm theo 01 

(một) Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 003994 mang tên Nguyễn Viết Mạnh. 
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Hiện trạng tài sản: 04 lốp mòn, nội thất vỏ ghế trước sau trầy xước, nắp 

hộp cầu chì bên trong xe không còn, hiện máy không hoạt động. 

2.2. Giá khởi điểm:  

a) 01 (môt) xe ô tô, loại xe ô tô con; nhãn hiệu HYUNDAI; số loại 

Accent; màu sơn trắng; dung tích xi lanh: 1368 cm3; BKS: 12A - 148.52; số 

máy: G4LCKF716518; số khung: RLUA141BAKN028003; tự trọng: 1080; số 

chỗ ngồi: 5; năm sản xuất: 2019; xe số sàn (MT), đã qua sử dụng (trong xe 

không có đồ vật, tài sản gì); thu giữ của Dương Văn Mạnh. 

Hiện trạng tài sản: Xe đã qua sử dụng, 04 lốp mòn, nội thất trong xe ẩm 

mốc, mặt ca lăng của xe bị bung các mối ghép, chẵn bùn trước hai bên rách, hiện 

ắc quy đã hết diện không thể kiểm tra hoạt động của xe. 

Giá khởi điểm: 390.000.000 đồng (Ba trăm chín mươi triệu đồng chẵn) 

b) 01 (một) xe ô tô tải nhãn hiệu KIA, màu sơn: xanh, số loại: BONGO, 

BKS: 29C-806.74. Số khung: KNCWJZ76ADK823867; Số máy: 

D386021D4CB, Năm/nước sản xuất: 2013, KOREA, dung tích xi lanh: 

2497cm3,  kèm theo  01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 274345 mang 

tên Vương Thị Liên, biển số 29C - 806.74; 01 (một) giấy chứng nhận kiểm định 

số 3598063, biển số đăng ký 29C- 806.74; 01 (một) giấy chứng nhận bảo hiểm 

tự nguyện xe ô tô số 003446422, biển số 29C - 806.74; 

Hiện trạng tài sản: Kính chắn gió nứt vỡ, lốp trước bên lái mòn, ca bin và 

thùng xe nhiều rêu bám bẩn, ắc quy hết điện không hoạt động được. 

Giá khởi điểm: 160.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi triệu đồng chẵn) 

c) ½ (một phần hai) giá trị  01 (một) xe ô tô ISUZU,  BKS: 30E- 813.59, màu 

sơn: Đen, loại xe: ô tô con; nhãn hiệu : ISUZU; Số loại : MUX; màu sơn: Đen; Dung 

tích xilanh : 2499 cm3; số máy PM9229; số khung: MPAUCR86GGT003004; số 

chỗ ngồi: 7; Nước/năm sản xuất: 2016, Thái Lan, đăng ký lần đầu ngày 24/8/2017, 

xe cũ đã qua sử dụng, phần vỏ xe phía trên lốp xe sau bên trái bị vỡ (trên xe không 

có đồ vật, tài sản gì) sau khi hóa giá và kèm theo các giấy tờ:  01 (một) giấy biên 

nhận giữ bản chính giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông, số: 

166/2021/GBN/BVB023/TNTD (cấp lần thứ ba) ;  01 (một) chứng nhận đăng ký xe 

ô tô, số 400575, Công an Hà Nội cấp ngày 21/8/2017 (bản sao); 01 (một) giấy chứng 

nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ 

giới đường bộ. No: KD 8338623, do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 29, cấp 

ngày 29/9/2021; 01 (một) giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự 

của chủ xe ô tô, số: 893404554913, tên chủ xe: Nguyễn Hà Nam Giang, do Công ty 

Cổ phần bảo hiểm Quân đội - Công ty bảo hiểm Mic Hùng Vương, cấp ngày 

28/9/2021. 

Hiện trạng tài sản: Ắc quy hết điện, hiện máy không hoạt động được, vỏ xe có 

nhiều vết xước. 

Giá khởi điểm: 550.000.000 đồng (Năm trăm năm mươi triệu đồng chẵn) 
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d) 50% giá trị 01 (Một) xe ô tô nhãn hiệu MITSUBISHI, loại xe : ô tô 

con, số loại XPANDER, màu sơn: trắng, BKS: 30F-901.32 ; Số máy: 

4A91GY9625 ; số Khung: MK2XNNC1WKN008491; dung tích xi lanh: 1499 

cm3; số chỗ ngồi: 07; năm sản xuất: 2019 xe cũ đã qua sử dụng (không thu giữ 

đồ vật, tài sản gì trong xe); xe số tay (MT), thu giữ của bị cáo Nguyễn Văn 

Niên. 

Hiện trạng tài sản : Vỏ xe có nhiều vết xước, 04 lốp bị mòn, xe hết ắc 

quy không thể khởi động kiểm tra hoạt động của xe. 

Giá khởi điểm: 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng chẵn) 

e) ½ (một phần hai) giá trị 01 (một) xe ô tô, loại xe: Ô tô con, nhãn hiệu 

KIA, số loại: SORENTO XM 22D E2 AT-2WD, màu sơn: màu nâu, dung tích 

xi lanh: 2199cm3, BKS: 12A-126.96, số máy: D4HBEH117631, số khung: 

RNYXM52A6EC050070, Tự trọng: 1760 kg, số chỗ ngồi: 7; Năm/nước  sản 

xuất: 2014,  Việt nam, đăng ký lần đầu ngày 29/10/2014, xe số tự động (AT), đã 

qua sử dụng. (Trên xe không có đồ vật, tài sản gì); giấy tờ kèm theo: 01 (một) 

chứng nhận đăng ký xe ô tô, số 010588, mang tên Hoàng Văn Tuân Công an 

tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 18/11/2019 (bản chính); 01 (một) giấy chứng nhận kiểm 

định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ. No: KD 6703897, do Trung tâm đăng kiểm Công ty cổ phần đăng 

kiểm xe cơ giới Lạng Sơn cấp ngày 17/5/2021; 01 (một) giấy chứng nhận bảo 

hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe ô tô số OTOBB20 0102338, tên chủ xe: Hoàng 

Văn Tuân, do Công ty cổ phần bảo hiểm viễn đông cấp ngày 21/11/2020; 

Tình trạng: Xe vẫn còn ắc quy, hoạt động bình thường. 

Giá khởi điểm: 490.000.000 đồng (Bốn trăm chín mươi triệu đồng chẵn) 

g) ½ giá trị 01 (một) xe ô tô, loại xe ô tô con,  màu sơn: Ghi, Nhãn hiệu 

KIA, số loại MORNING, BKS: 12A – 050.27, dung tích xi lanh: 998 cm3, số 

máy: G3LABP037896, số khung: KNABE511ACT045422, tự trọng: 890, số 

chỗ ngồi: 05, năm sản xuất: 2011, đăng ký lần đầu ngày 24/7/2012,  xe cũ đã 

qua sử dụng (trong xe không có đồ vật, tài sản gì) sau khi hóa giá kèm theo 01 

(một) Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 003994 mang tên Nguyễn Viết Mạnh. 

Hiện trạng tài sản: 04 lốp mòn, nội thất vỏ ghế trước sau trầy xước, nắp 

hộp cầu chì bên trong xe không còn, hiện máy không hoạt động. 

Giá khởi điểm: 140.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi triệu đồng chẵn) 

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

a) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá; 

b) Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; 

c) Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản; 

d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp; 
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đ) Là tổ chức có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư 

pháp công bố; 

e) Hồ sơ pháp lý: Có bản sao đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu 

tư, quyết định thành lập (Hồ sơ năng lực). 

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

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 01 tháng 3 năm 2023 đến ngày 03 tháng 3 

năm 2023 (trong giờ hành chính). 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Tài chính, 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./. 

Lưu ý Đơn vị được lựa chọn tổ chức đấu giá trong quá trình thực hiện 

công tác đấu giá (từ khâu niêm yết tài sản, bán hồ sơ,… đến khi kết thúc cuộc 

đấu giá)./. 
  KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- Trang TTĐT quốc gia;  

- Trang TTĐT Sở Tài chính;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng;  

- Lưu: VT, QLGCS&DN. 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Yến 
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