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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;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số: 151/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Quản lý sử dụng tài sản công;
Căn cứ Nghị định số: 62/2017/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 Quyết định số: 499/QĐ-UBND ngày 19/02/2021 của UBND tỉnh
Lào Cai v/v thanh lý xe ô tô của Sở Nội vụ;
Căn cứ Biên bản số: 27/BB-HĐĐG ngày 09/7/2021 của Hội đồng định giá
tài sản nhà nước tỉnh Lào Cai do Sở Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng về việc
định giá tài sản thanh lý của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp;
Căn cứ Quyết định số: 159/QĐ-STC ngày 31/8/2021 của Sở Tài chính
tỉnh Lào Cai v/v phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản.
Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Cụ thể
như sau:
1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
- Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai;
- Địa chỉ: Tầng 2, trụ sở làm việc Khối 6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường
Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:
Xe ô tô đã qua sử dụng, số lượng một chiếc, nhãn hiệu Toyota Corolla,
biển kiểm soát 24C - 4599; Màu sơn: đen, ghi; Số chỗ ngồi: 05 chỗ; Số máy:
IZZ-1463596; Số khung: ZZE122-7503219; Sản xuất tại Việt Nam, năm đưa
vào sử dụng 2003. Đăng ký xe mang tên Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai. Đăng ký lần
đầu do Công an tỉnh Lào Cai cấp ngày 24/7/2003.
3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng chẵn) – Giá khởi điểm đấu giá
không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:
Các tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại
khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, gồm:

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết, bảo đảm để phục vụ đấu giá;
- Có phương án đấu giá khả thi, phù hợp và hiệu quả;
- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong tổ chức đấu giá tài sản (Phải
có từ trên 10 năm hoạt động và có từ 3 đấu giá viên trở lên);
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá hợp lý;
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
5. Thành phần hồ sơ gồm:
- Hồ sơ năng lực của tổ chức đấu giá tài sản;
- Phương án đấu giá đối với tài sản đấu giá.
6. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ tham gia của tổ chức đấu giá:
- Thời gian nhận hồ sơ tham gia: Từ ngày 13/9/2021 đến hết ngày
15/9/2021 (nhận hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính);
- Địa điểm nhận hồ sơ: Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: Tầng 2, trụ sở
làm việc Khối 6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào
Cai, tỉnh Lào Cai.
(Chi tiết liên hệ theo số điện thoại: 02143847288 hoặc liên hệ với ông
(bà) Lê Anh Đức, Điện thoại: 0915587918 - trong giờ hành chính).
Nếu quá thời hạn trên, trường hợp chỉ có một tổ chức nộp hồ sơ hoặc
không có tổ chức đấu giá tài sản nào nộp hồ sơ, Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai sẽ chỉ
định tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá tài sản theo quy định.
Trân trọng Thông báo !
Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử Quốc gia
về đấu giá tài sản (đăng trực tiếp);
- Cổng thông tin điện tử Sở NV;
- Ban GĐ Sở;
- Lưu: VT, VP.
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