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THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/62015, Luật sửa 

đổi,  bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016; 

Căn cứ Nghị định số 61/2017/NĐ_CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản, 

Căn cứ Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/2/2022 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; 

Căn cứ Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 04/6/2022 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người 

kết án bị tịch thu; 

 Căn cứ Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của UBND thành 

phố về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá tài sản là vật chứng 

vụ án, tài sản của người kết án bị tịch thu; 

UBND thành phố thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là vật 

chứng vụ án, tài sản của người kết án bị tịch thu như sau: 

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: 

- Tên đơn vị: Phòng Tài chính-Kế hoạch UBND thành phố Hà Tĩnh; 

- Địa chỉ: Số 72, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

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

TT Danh mục tài sản 

Giá khởi 

điểm 

(đồng) 

Ghi chú 

1 
Lô điện thoại, ipad (gồm 241 cái điện thoại, 01 

cái ipad) đã qua sử dụng) 
40.415.000 

Chi tiết tại 

phụ lục 

kèm theo 

2 

Lô máy vi tính, màn hình, CPU, bàn phím, 

chuột, bộ phát wifi, máy in (gồm 12 cái đã qua 

sử dụng) 

1.300.000 

Chi tiết tại 

phụ lục 

kèm theo 

3 
Xe máy nhãn hiệu Wave màu trắng, biển kiểm 

soát: 38P1- 207.92, xe đã qua sử dụng 
3.000.000  

4 
Xe moto nhãn hiệu Yamaha Sirus màu vàng 

đen có BKS: 90B1- 91403, xe đã qua sử dụng 
3.000.000  
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TT Danh mục tài sản 

Giá khởi 

điểm 

(đồng) 

Ghi chú 

5 

Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Novo SX màu 

vàng-đen, BKS: 38P1-392.08, xe đã qua sử 

dụng 

3.000.000  

6 
xe mô tô nhãn hiệu SH Mode màu xanh đen, 

BKS: 59 S2-739.16 
12.000.000  

7 

Xe máy điện nhãn hiệu TAKUDA màu đỏ, 

Biển kiểm soát: 38MĐ1-022.86, xe đã qua sử 

dụng 

1.000.000  

8 

Các tài sản khác: Máy tính cầm tay, cân điện 

tử, máy đếm tiền, xe đạp (gồm 09 cái đã qua 

sử dụng) 

755.000 

Chi tiết tại 

phụ lục 

kèm theo 

Tổng cộng 64.470.000  

3. Tổng giá khởi điểm: 64.470.000 đồng (Sáu mươi tư triệu, bốn trăm bảy 

mươi nghìn đồng). 

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

Các tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng theo quy định tại Khoản 04, Điều 

56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, Điều 3 và Phụ lục số I của Thông tư số 

02/2022/TT-BTP ngày 08/2/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức 

đấu giá tài sản. 

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

- Thời gian nhận hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa 

chọn tổ chức đấu giá tài sản (Trong giờ hành chính). 

Hồ sơ nộp trực tiếp có ký nhận của người nhận hồ sơ trong thời gian trên. 

(Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn). 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Số 72, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. (Phòng Tài chính-Kế hoạch, Số điện thoại: 0917.391.396). 

Yêu cầu đối với hồ sơ của Tổ chức bán đấu giá tài sản bao gồm: 

- Hồ sơ năng lực đơn vị (bản photocoppy có công chứng hoặc chứng 

thực). Lưu ý: Hồ sơ năng lực phải thể hiện rõ các nội dung theo yêu cầu đánh 

giá tại Phụ lục số I của Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/2/2022 của Bộ Tư 

pháp. 

- Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo đủ điều kiện tổ chức 

bán đấu giá. 

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả. 

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín. 

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp. 

- Tiêu chí khác: Làm tốt công tác đấu giá thời gian qua tại thành phố. 
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Lưu ý: 

  - Tổ chức đấu giá chịu trách nhiệm đối với các thông tin, các giấy tờ, tài 

liệu, hồ sơ tham gia của mình; 

  - Người đại diện tổ chức đấu giá tài sản đến nộp hồ sơ phải mang theo 

Giấy giới thiệu và giấy tờ tùy thân. 

UBND thành phố thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Các PCT UBND TP; 

- Các phòng: TCKH, TP; 

- Các Tổ chức bán đấu giá; 

- Ban BT cổng thông tin điện tử TP (đăng tin); 

- Đăng Cổng TTĐT Quốc gia về ĐGTS; 

- Lưu: VT, TCKH. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Trọng Hiếu 
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