
     

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /TB-STC Trà Vinh, ngày       tháng 9 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Về kết quả xét chọn Tổ chức đấu giá tài sản (xe ô tô) 

      

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; 

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản; 

Căn cứ Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc bán tài sản công. 

Ngày 21/8/2020, Sở Tài chính đã phát hành Thông báo số 87/TB-STC về 

việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản (xe ô tô). Sau thời gian Thông báo lựa chọn 

Tổ chức đấu giá tài sản, Sở Tài chính nhận được hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức 

đấu giá của 03 (ba) đơn vị: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Trà Vinh; Công ty Đấu 

giá Hợp danh tài sản Toàn Cầu; Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Tín Trà Vinh (Các 

hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá đều gửi đúng thời gian quy định tại Thông báo số 

87/TB-STC; hiện trạng 03 túi hồ sơ còn nguyên niêm phong của đơn vị).  

Ngày 01/9/2020, Sở Tài chính họp xét chọn đơn vị  thực hiện đấu giá tài sản 

(xe ô tô). Kết quả xét chọn như sau: 

1. Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín: Theo thông tin đăng ký tham gia tổ 

chức đấu giá thì cả 03 đơn vị (Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Trà Vinh; Công ty 

Đấu giá Hợp danh tài sản Toàn Cầu; Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Tín Trà Vinh) 

đều đáp ứng yêu cầu tại Thông báo số 87/TB-STC. 

2. Về thù lao dịch vụ đấu giá: 

- Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Trà Vinh: Đề xuất mức thù lao dịch vụ đấu 

giá cho từng xe. Tổng mức thù lao dịch vụ đấu giá là 14.040.000 đồng + 2% đến 

5% chênh lệch so với giá khởi điểm, tùy theo giá khởi điểm của từng xe (mức 

thù lao dịch vụ đấu giá này chưa bao gồm VAT). 

- Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Toàn Cầu: Đề xuất mức thù lao dịch vụ 

đấu giá 8.000.000đồng +2% chênh lệch so với giá khởi điểm (mức thù lao dịch 

vụ đấu giá này chưa bao gồm VAT). 

- Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Tín Trà Vinh: Đề xuất mức thù lao dịch vụ 

đấu giá trọn gói cho từng xe. Tổng mức thù lao dịch vụ đấu giá trọn gói là  

11.800.000 đồng (mức thù lao dịch vụ đấu giá này đã bao gồm VAT). 

Cả 03 mức giá do 03 đơn vị đề xuất đều thấp hơn mức tối đa thù lao dịch vụ 

đấu giá tài sản được quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC. Tuy nhiên, chưa 

đánh giá được đơn vị có mức thù lao dịch vụ đấu giá tài sản thấp nhất.  
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3. Về địa điểm tổ chức đấu giá tài sản:  

Theo thông tin đăng ký tham gia tổ chức đấu giá thì 03 đơn vị đều đáp ứng 

yêu cầu tại Thông báo số 87/TB-STC, cụ thể: 

- Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Trà Vinh có địa chỉ tại số 96, Phạm Hồng 

Thái, Khóm 3, Phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

- Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Toàn Cầu có trụ sở chính tại Số 001 Cao 

ốc Thái An 2, Số 1/45 Nguyễn Văn Quá, Khu phố 5, Phường Đông Hưng Thuận, 

Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh và có địa chỉ Chi nhánh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tại 

số  309B, khóm 8, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

- Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Tín Trà Vinh có địa chỉ tại số 561, Phan 

Đình Phùng, khóm 3, Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

4. Về kinh nghiệm tổ chức đấu giá tài sản có tính tương đồng với tài sản đưa 

ra đấu giá (Số lượng hồ sơ đấu giá tài sản cùng loại):  

- Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Trà Vinh: gửi kèm 02 hồ sơ đấu giá tài sản 

cùng loại với tài sản đấu giá. 

- Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Toàn Cầu: Không gửi kèm hồ sơ đấu giá 

tài sản cùng loại với tài sản đấu giá. 

- Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Tín Trà Vinh: gửi kèm 03 hồ sơ đấu giá tài 

sản cùng loại với tài sản đấu giá. 

Như vậy, Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Tín Trà Vinh là đơn vị có nhiều  

hồ sơ đấu giá tài sản cùng loại với tài sản đưa ra đấu giá. 

* Kết quả xét chọn: 

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản của 03 đơn vị: Doanh nghiệp Đấu giá 

tư nhân Trà Vinh; Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Toàn Cầu; Công ty Đấu giá 

Hợp danh Bảo Tín Trà Vinh điều đáp ứng 03 tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài 

sản sản tại thông báo số 87/TB-STC ngày 21/8/2020 của Sở Tài chính. 

Xét thêm tiêu chí về kinh nghiệm tổ chức đấu giá tài sản có tính tương đồng 

với tài sản đưa ra đấu giá thì có 02 đơn vị đáp ứng theo yêu cầu tại Thông báo số 

87/TB-STC là: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Trà Vinh và Công ty Đấu giá Hợp 

danh Bảo Tín Trà Vinh. Tuy nhiên, về hồ sơ đấu giá tài sản có tính tương đồng 

(cùng loại) với tài sản đưa ra đấu giá (gửi kèm hồ sơ) thì Công ty Đấu giá Hợp 

danh Bảo Tín Trà Vinh gửi kèm nhiều hơn Doanh nghiệp Đấu gia tư nhân Trà 

Vinh 01 hồ sơ. Theo thứ tự ưu tiên nêu tại Thông báo số 87/TB-STC thì Công ty 

Đấu giá Hợp danh Bảo Tín Trà Vinh là đơn vị được chọn để thực hiện đấu giá tài 

sản (xe ô tô).  

Trên đây là kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Sở Tài chính, Sở Tài 

chính tỉnh Trà Vinh thông báo đến Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Trà Vinh, Công 

ty Đấu giá Hợp danh tài sản Toàn Cầu, Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Tín Trà 

Vinh biết. 
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Sở Tài chính thông báo đến quý đơn vị biết, phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                   

- Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Trà Vinh ; 

- Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Toàn Cầu; 

- Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Tín Trà Vinh; 

- Trang TTĐT của Sở Tài chính; 

- BGĐ Sở Tài chính;                                                                       
- Lưu: VT,  P. TCDN&THTK, P.QLG&CS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Hồng Dương 
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