
UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

                       Số:         /TB-STC  Tây Ninh, ngày      tháng 11 năm 2021       

 

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; 

Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh thông báo việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản 

thi hành án tịch thu sung quỹ Nhà nước, tài sản gồm: 

+ 02 (Hai) xe ô tô: (kèm theo bảng kê chi tiết). 

+ 06 (Sáu) xe mô tô: (kèm theo bảng kê chi tiết). 

1. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: 

Tên đơn vị: Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh.  

Địa chỉ: 439 đường 30/4, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản đấu giá: 

- Tài sản là xe ô tô: 

+ 01 (Một) chiếc xe ô tô hiệu Hyundai, biển số 51G-135.25, số chỗ ngồi: 05 chỗ 

đã sử dụng, sơn màu trắng, số loại GRAND, năm sản xuất 2018, số chỗ ngồi: 05 chỗ, 

Số khung RLUG7W1CAHN004559, số máy: G3LAHM387757 (Bán phụ tùng, riêng 

khung xe và lốc số máy xe bán phế liệu). 

+ 01 (Một) chiếc xe ô tô hiệu Hyundai, biển số 51G-796.00, số chỗ ngồi: 05 chỗ 

đã sử dụng, sơn màu trắng, số loại ACCENT, năm sản xuất 2019, số chỗ ngồi: 05 

chỗ,  Số khung RLUA141BAKN011637, số máy: G4LCJF701367 (Bán đăng ký lại). 

+ Số lượng gồm: 02 chiếc xe ô tô.  

- Tài sản là xe mô tô: 

+01 (Một) xe mô-tô, hiệu Wave Trung Quốc, màu xanh đen, biển số 70F3-2545 

(Bán phụ tùng). 

+ 01 (Một) xe mô tô loại Future màu xanh, đen, biển số Campuchia có các chữ 

số 1A-5342 (Bán phụ tùng). 

+ 01 (Một) xe mô tô loại Airblde, biển số 50Y1-20994 (Bán phụ tùng). 

+ 01 (Một) xe mô tô màu đỏ đen, biển số 51L2-3688 (Bán phụ tùng). 

+ 01 (Một) xe mô tô biển số 70F1-385.26 (Bán phụ tùng). 

+ 01 (Một) xe mô tô biển số kiểm soát 70G1-138.02 (Xe đăng ký lại). 

+ 6 (Sáu) chiếc xe mô tô. 

3. Giá khởi điểm: 498.200.0000 đồng. 

Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi tám triệu, hai trăm ngàn đồng. 

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá: 

Tổ chức bán đấu giá tài sản đăng ký để được lựa chọn phải đảm bảo các yêu 

cầu sau: 
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- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá. 

- Phải xây dựng và đề xuất phương án đấu giá khả thi, hiệu quả. 

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản, là tổ chức đấu 

giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở 

Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá 

viên, có tối thiểu 02 biên bản đấu giá tài sản với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn 

tỉnh. 

- Có đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp. 

- Là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, có tên trong danh 

sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố. 

- Các nội dung khác như: Đơn vị đăng ký phải cam kết bảo mật thông tin về 

cuộc đấu giá. Trong trường hợp có nhiều tổ chức, bán đấu giá được đánh giá ngang 

bằng nhau về các tiêu chí nêu trên, sẽ ưu tiên lựa chọn đơn vị đã có biên bản đấu giá 

thành công tài sản mà đơn vị đã ký hợp đồng bán đấu giá trước đó. 

Hồ sơ pháp lý: bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu 

tư hoặc Quyết định thành lập. 

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức bán đấu giá: 

Thời gian: 03 ngày kể từ ngày ra thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài 

sản (Trong giờ hành chính) 

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức bán đấu giá: Văn phòng Sở Tài 

chính. 

Địa chỉ: 439 đường 30/4, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

Sở Tài chính thông báo đến các tổ chức bán đấu giá tài sản biết và đăng ký./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đăng cổng Sở tài chính; 

- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 


		2021-11-11T01:25:34+0000
	Not specified


		2021-11-11T02:10:00+0000
	Not specified


		2021-11-11T02:10:01+0000
	Not specified




