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THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. 

 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016; Luật quản lý, sử dụng tài sản 

công năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 26/12/2017 

quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định 

số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe; 

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 

26/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND 

tỉnh Điện Biên quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan 

nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị 

xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tô chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác 

được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; phân cấp quản lý tài sản 

được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên;  

Căn cứ Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh 

Điện Biên Về việc thanh lý tài sản là xe ô tô của Sở Công Thương, 

Thực hiện Quyết định số 373/QĐ-SCT ngày 30/3/2021 của Giám đốc Sở 

Công Thương tỉnh Điện Biên về việc giá khởi điểm, bước giá để thực hiện đấu 

giá tài sản. 

Sở Công Thương tỉnh Điện Biên thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu 

giá tài sản để thực hiện đấu giá tài sản đối với xe ô tô thanh lý như sau: 

1. Thông tin của ngƣời có tài sản đấu giá 

Tên đơn vị: Sở Công thƣơng tỉnh Điện Biên  

Địa chỉ: 821, đường Võ Nguyên Giáp, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

Điện thoại: 0215 3825.750 Mã số thuế: 5600189388  

Tài khoản: 9523.2.1031922 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Điện Biên  

Đại diện ông: Vũ Hồng Sơn  chức vụ: Giám đốc  

2. Tên tài sản, giá khởi điểm của tài sản đấu giá 

* Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu MITUBISHI, số loại PAJEROGLV6-

V33VH; số máy 6G72-RP1409; số khung A00 33 41000527; màu sơn V NG, Năm, 

nước sản xuất 2004 Việt nam, số chỗ ngồi 07 chỗ, thể tích làm việc của động cơ 

2972cm
3
, loại nhiêu liệu Xăng, Biển kiểm soát 27A-001.10 (xe cũ đã qua sử dụng). 
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* Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 49.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi 

chín triệu đồng chẵn) 

Mức giá khởi điểm trên không bao gồm thuế VAT. 

 3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

a) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá 

đối với tài sản trên. 

b) Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả 

c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản. 

d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá hợp lý. 

e) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố. 

g) Ngoài các tiêu chí nêu trên, bộ hồ sơ năng lực của Tổ chức đấu giá 

bao gồm: 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư 

hoặc Quyết định thành lập (phô tô). 

- Số lượng đấu giá viên tối thiểu 02 người, bằng cấp đi kèm (bản phô tô) 

- Đã đấu giá tối thiểu 3 Hợp đồng đấu giá xe ô tô thanh lý trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên trong năm 2020. 

4. Thời gian, địa điểm, hình thức nộp hồ sơ đăng ký thực hiện tổ chức 

đấu giá tài sản:  

- Thời gian: trong thời hạn 02 ngày làm việc tính từ ngày thông báo (nộp trong 

giờ hành chính) 

- Địa điểm: Sở Công thương tỉnh Điện Biên (Địa chỉ: 821, đường Võ 

Nguyên Giáp, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) 

- Hình thức: Nộp trực tiếp (không nhận hồ sơ qua đường bưu điện). 

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

Sở Công thương tỉnh Điện Biên thông báo để các Tổ chức đấu giá trên địa 

bàn tỉnh biết đăng ký tham gia./. 

Nơi nhận:     

-  Cổng thông tin điện tử Sở Công thương; 

- Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài 

sản (https:dgts.moj.gov.vn); 

- Hội đồng thanh lý tài sản Sở Công Thương; 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vũ Hồng Sơn 
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