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THÔNG BÁO  

Về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản 
 
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 93/QĐ-STC ngày 06/4/2020 của Sở Tài chính tỉnh 

Quảng Nam về việc thanh lý xe ô tô phục vụ công tác chung dôi dư của Văn 

phòng HĐND tỉnh;  

 Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-STC ngày 07/5/2020 của Sở Tài chính về 

việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá thanh lý xe ô tô biển số 92E-1756 của 

Văn phòng HĐND tỉnh; 

Căn cứ Thông báo số 08/TB-VP ngày 12/5/2020 của Văn phòng HĐND 

tỉnh về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản nhà nước; 

Hết thời hạn nộp hồ sơ, đã có 07 đơn vị nộp hồ sơ tổ chức đấu giá xe ô tô 

biển số 92E – 1756 của Văn phòng HĐND tỉnh, cụ thể: 

1. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam (Sở Tư pháp); địa 

chỉ: 06-Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ. 

2. Công ty đấu giá hợp danh QAC; địa chỉ: 01-Trần Phú, TP Tam Kỳ. 

3. Công ty đấu giá hợp danh Hòa Thuận; địa chỉ: 39-Lý Thường Kiệt, TP 

Tam Kỳ. 

4. Công ty đấu giá hợp danh miền Trung ; địa chỉ: 06-Hà Huy Giáp, 

phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ. 

5. Công ty đấu giá hợp danh Quảng Việt; địa chỉ: 102-Nguyễn Văn Trỗi, 

TP Tam Kỳ. 

6. Công ty đấu giá hợp danh Tài chính và giá cả Quảng Nam; địa chỉ: 88-

Trương Chí Cương, TP Tam Kỳ. 

7. Công ty đấu giá hợp danh Quảng Nam; địa chỉ: 27-Nguyên Hồng, TP 

Tam Kỳ. 

Hội đồng thanh lý tài sản Văn phòng HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp, 

xem xét các hồ sơ của các đơn vị nêu trên và thống nhất chọn: Công ty đấu giá 

hợp danh Miền Trung, địa chỉ: số 06-Hà Huy Giáp, phường Tân Thạnh, TP Tam 

Kỳ, tỉnh Quảng Nam (Điện thoại: 086 914399) để thực hiện việc đấu giá tài sản 

xe ô tô biển số 92E - 1756. 



 
 

Đề nghị Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung đến làm việc với Văn 

phòng HĐND tỉnh Quảng Nam để đàm phán, thương thảo ký kết hợp đồng theo 

quy định. 

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam thông báo đến các đơn vị 

tổ chức đấu giá tài sản và các đơn vị liên quan được biết./. 

 

 Nơi nhận:  

- Các tổ chức đấu giá có h/s; 

- TV Hội đồng TLTS VP; 

- Trang TTĐT HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT. 
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