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THÔNG BÁO 
Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản nhà nước 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản, ngày 17/11/2016;
Căn cứ  Luật quản lý sử dụng tài sản công, ngày 21/6/2017;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của luật Quản lý sử dụng tài sản công;
Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-STC ngày 20/7/2021 của Sở Tài chính về việc 

thanh lý xe ô tô phục vụ công tác chung dôi dư của Văn phòng HĐND tỉnh;Quyết 
định số 272/QĐ-STC ngày 26/8/2021 của Sở Tài chính về việc điều chỉnh một số 
nội dung của Quyết định số 203/QĐ-STC ngày 20/7/2021;

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-STC ngày 04/5/2022 của Sở Tài chính về việc 
phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá thanh lý xe ô tô của Văn phòng Đoàn ĐBQH 
và HĐND tỉnh;

Để có cơ sở ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài 
sản theo quy định tại Điều 33 và Điều 56 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; 
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Nam thông báo về việc lựa chọn tổ 
chức đấu giá tài sản thanh lý với các nội dung như sau:

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:
- Tên đơn vị: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quảng Nam;
- Địa chỉ: Số 62, đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

2. Thông tin về tài sản bán đấu giá: 
- Xe ô tô Toyota Hiace, 16 chỗ, mang biển số: 92E – 2469; Số khung: 

JTFPX12P309000578; Số máy: 2TR-6266915; 
- Số chỗ ngồi: 16 chỗ. Công suất máy : 2.7 G; Màu sơn: Ghi-hồng ;
- Năm sản xuất: 2005; Năm đăng ký: 2006; 
- Tình trạng xe: Xe sử dụng khá lâu, một số bộ phận hiện nay đã hư hỏng, sửa 

chữa nhiều lần; Hệ thống khung xe, gầm bị chệch, bộ lốp xe mòn không đều; máy 
hoạt động ồn, động cơ không phát huy hết công suất máy...

Giá khởi điểm:  60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng y).
3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm:
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với 

tài sản đấu giá trên;
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;



- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản:
+ Đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp và là tổ chức có tên trong danh sách 

các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp hoặc Sở Tư pháp công bố;
+ Tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
- Mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định 

tại phụ lục 01 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;

- Các tiêu chí khác: Phối hợp bàn giao hồ sơ pháp lý của tài sản cho người 
trúng đấu giá.

* Các đơn vị nộp về Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Nam 
các hồ sơ, tài liệu sau đây:

+ Hồ sơ năng lực: 01 bộ, có đầy đủ tài liệu chứng minh năng lực, kinh 
nghiệm;

+ Phương án đấu giá (của đơn vị đấu giá): 01 bộ gốc;
+ Mức thù lao dịch vụ đấu giá trong trường hợp đấu giá thành; Chi phí đấu 

giá trong trường hợp đấu giá không thành.
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: 
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 08 giờ 00 ngày 09/5/2022 (thứ Hai) đến 17 giờ 

00 phút ngày 12/5/2022 (thứ Năm) (trong giờ hành chính). 
- Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Nam. 

Địa chỉ: Số 62 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
5. Thời gian công bố kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá:
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sẽ xem xét lựa chọn 01 đơn vị phù 

hợp để tổ chức đấu giá tài sản và thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử 
của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trước 16h00 ngày 20/5/2022 (thứ Sáu).

6. Một số lưu ý:
- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Giấy Chứng minh 

nhân dân hoặc Thẻ Căn cước công dân.
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Nam không hoàn trả hồ sơ 

đối với các đơn vị không được lựa chọn.
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Nam thông báo để các Tổ 

chức đấu giá tài sản biết và đăng ký tham gia theo quy định./.

 Nơi nhận:
- Trang TTĐT dgts.moj.gov.vn (đăng);
- Trang TTĐT VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (đăng);
- Lưu: VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG

[daky]
Trình Minh Đức




		2022-05-06T09:59:02+0700
	Quảng Nam


		2022-05-06T09:59:52+0700
	Quảng Nam


		2022-05-06T09:59:57+0700
	Quảng Nam


		2022-05-06T09:59:58+0700
	Quảng Nam


		2022-05-06T09:59:58+0700
	Quảng Nam




