
     

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 8 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Về việc lựa 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. 

Thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, Sở Tài chính thông 

báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản như sau: 

1. Tên, địa chỉ của cơ quan được giao tổ chức bán tài sản:   

- Tên cơ quan: Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh. 

- Địa chỉ: Số 03, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

2. Tên tài sản và số lượng của tài sản đấu giá: 

- Tài sản đấu giá: Xe ô tô con đã qua sử dụng. 

- Số lượng: 05 xe. 

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:  

- Giá khởi điểm đấu giá của xe ô tô hiệu TOYOTA, biển số 84E - 0484 

(08 chổ ngồi) là 102.000.000 đồng (Một trăm lẻ hai triệu đồng). 

- Giá khởi điểm đấu giá của xe ô tô hiệu TOYOTA, biển số 84E - 0727 (06 

chổ ngồi) là 503.000.000 đồng (Năm trăm lẻ ba triệu đồng). 

- Giá khởi điểm đấu giá của xe ô tô hiệu MAZDA, biển số 84E - 0431 (05 

chổ ngồi) là 62.000.000 đồng (Sáu mươi hai triệu đồng). 

- Giá khởi điểm đấu giá của xe ô tô hiệu TOYOTA, biển số 84M - 000.03 

(08 chổ ngồi) là 95.000.000 đồng (Chín mươi lăm triệu đồng). 

- Giá khởi điểm đấu giá của xe ô tô hiệu FORD, biển số 84E - 0679 (07 chổ 

ngồi) là 170.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi triệu đồng). 

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: 

4.1. Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín: 
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Stt Nội dung yêu cầu 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

1 

Có tên trong danh sách 

các tổ chức đấu giá tài sản 

do Bộ Tư pháp công bố 

trong thời gian gần nhất 

Có tên trong danh sách các 

tổ chức đấu giá tài sản do 

Bộ Tư pháp công bố 

Không có tên trong 

danh sách các tổ chức 

đấu giá tài sản do Bộ 

Tư pháp công bố 

2 

Cơ sở vật chất, trang thiết 

bị cần thiết đảm bảo cho 

việc đấu giá 

- Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng; 

- Phòng đấu giá phải đảm 

bảo số lượng người tham 

gia đấu giá (khoảng 30 

người). 

- Không có địa chỉ rõ 

ràng; 

-Phòng đấu giá không 

đảm bảo số lượng 

người tham gia đấu giá. 

3 

Cam kết tuân thủ pháp 

luật trong quá trình tổ 

chức đấu giá 

Bản cam kết tuân thủ pháp 

luật trong quá trình tổ chức 

đấu giá 

Không có cam kết 

4 
Phương án đấu giá khả thi 

hiệu quả 

Xây dựng phương án đấu 

giá tài sản phù hợp với tài 

sản đưa ra đấu giá và đảm 

bảo đúng quy định của 

pháp luật 

Phương án đấu giá tài 

sản không phù hợp với 

tài sản đấu giá, không 

đảm bảo quy định của 

pháp luật 

5 
Năng lực và uy tín của tổ 

chức bán đấu giá tài sản 

Bản sao giấy đăng ký hoạt 

động của doanh nghiệp đấu 

giá tài sản 

Bản sao chứng chỉ hành 

nghề đấu giá của các đấu 

giá viên 

Không có 

6 
Kinh nghiệm tổ chức đấu 

giá tài sản 

Đã tổ chức thành công tối 

thiểu 02 hợp đồng trong 02 

năm gần nhất (có hợp đồng 

dịch vụ đấu giá, biên bản 

đấu giá, thanh lý hợp đồng) 

Không có 

7 Thời gian thực hiện  ≤ 20 ngày làm việc > 20 ngày làm việc 

4.2. Về thù lao dịch vụ đấu giá: 

- Thù lao dịch vụ đấu giá xe ô tô không vượt khung thù lao dịch vụ đấu giá 

tài sản quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài 

chính. Ưu tiên lựa chọn Tổ chức đấu giá có mức thù lao dịch vụ đấu giá tài sản 

thấp nhất.  

- Mức thù lao dịch vụ đấu giá nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 
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nhưng đã bao gồm các chi phí hợp lý, hợp lệ mà người có tài sản đấu giá trả cho tổ 

chức đấu giá để thực hiện đấu giá tài sản theo quy định. 

4.3. Về địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Ưu tiên lựa chọn Tổ chức đấu giá 

tài sản có địa điểm tổ chức đấu giá tại thành phố Trà Vinh. 

Ghi chú: Trường hợp các hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá đều đáp 

ứng các tiêu chí nêu trên thì xem xét thêm tiêu chí về kinh nghiệm tổ chức đấu giá 

tài sản có tính tương đồng với tài sản đưa ra đấu giá. Ưu tiên lựa chọn tổ chức đấu 

giá tài sản có nhiều hồ sơ đấu giá tương đồng với tài sản đưa ra đấu giá trong thời 

gian 12 tháng. 

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

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 24/8/2020 đến hết ngày 28/8/2020 (nộp 

trong giờ hành chính). 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh (Phòng 

Quản lý Giá & Công sản); địa chỉ: Số 03, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh; số điện thoại: 0294.3863164 (gặp ông Quách Hải Đăng hoặc 

ông Lê Hoài Thanh). 

Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản biết, 

đăng ký tham gia./.  

 

Nơi nhận:                                                                   

- Cổng TTĐT quốc gia về đấu giá tài sản; 

- Trang TTĐT của Sở Tài chính; 

- Niêm yết tại trụ sở 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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