
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HƯNG DŨNG 

 

Số:      /TB-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hưng Dũng, ngày      tháng     năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản 
 
 

 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc 

hội nước CHXHCN Việt Nam; 

Thực hiện Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh 

Nghệ An về việc thanh lý tài sản công; 

Căn cứ quyết định số: 768/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của UBND 

phường Hưng Dũng về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá tài 

sản xe ô tô biển số 37A-1403; 

UBND phường Hưng Dũng thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài 

sản để bán đấu giá tài sản xe ô tô biển số 37A-1403. Cụ thể như sau: 

1. Tên của đơn vị có tài sản đấu giá: UBND phường Hưng Dũng. 

Địa chỉ: Số 99, đường Nguyễn Duy Trinh, phường Hưng Dũng, thành phố 

Vinh, Nghệ An. 

2. Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô biển kiểm soát 37A-1403, loại xe ô tô tải 02 

chỗ ngồi, nhãn hiệu: VINAXUKI, màu sơn xanh, năm sản xuất 2007, đăng ký 

ngày 26/01/2021 (đăng ký lại). 

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 18.000.000 đồng (Mười tám triệu 

đồng chẵn) bao gồm các chi phí liên quan theo quy định. 

4. Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá: 

Mọi Tổ chức đấu giá tài sản tham gia tổ chức đấu phải đảm bảo các tiêu chí  

theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 

17/11/2016 của Quốc hội và các tiêu chí khác do UBND phường Hưng Dũng 

quyết định, cụ thể như sau: 

 

TT Tiêu chí bắt buộc Yêu cầu 

1 Hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu 

2 Đấu giá viên Có chứng chỉ hành nghề theo quy định 

3 Thời gian hoạt động (kinh nghiệm) Có từ 01 năm hoạt động trở lên 

4 Phương án đấu giá khả thi hiệu quả 
Phù hợp với yêu cầu của UBND 

phường Hưng Dũng 
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5 
Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần 

thiết 

Có phòng ban đấu giá và hệ thống 

thông tin phục vụ 

6 
Năng lực, kinh nghiệm và uy tín 

của tổ chức đấu giá 

Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm, 

uy tín trong ban bán đấu giá 

7 
Thù lao giá, chi phí đấu giá tài sản 

phù hợp 

Theo quy định tại Thông tư 108/2020 

TT-BCT ngày 21/12/2020 sửa đổi 

Thông tư số 45/2017 TT-BTC ngày 

12/05/2017 của Bộ tài chính và 

thỏa thuận 

 

5. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia của tổ chức đấu giá tài sản: 

Các tổ chức đấu giá tài sản có nhu cầu tổ chức đấu giá tài sản trên nộp hồ 

sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày 

thông báo. 

6. Địa điểm và hình thức nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Kế toán - Tài chính UBND phường Hưng 

Dũng. Địa chỉ: Số 99, đường Nguyễn Duy Trinh, phường Hưng Dũng, thành 

phố Vinh, Nghệ An 

- Điện thoại: 02383.843.522 

- Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp, người đến nộp hồ sơ phải mang 

theo giấy giới thiệu và chứng minh nhân dân (Chú ý: Không hoàn trả lại hồ 

sơ đối với các hồ sơ không được UBND phường Hưng Dũng lựa chọn).  

UBND phường Hưng Dũng mong nhận được sự hợp tác của các tổ chức 

đấu giá tài sản chuyên nghiệp./. 

 

Nơi nhận: 
- Các Tổ chức; cơ quan, đơn vị có nhu cầu; 
- UBND thành phố Vinh (để B/C); 
- Sở Tài chính Nghệ An; 
- Phòng Quản lý giá và Công Sản; 
- Lưu: VT, ĐT. 

 

 

 
 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 
 

 
Nguyễn Ngọc Khánh 
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