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THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá  

tài sản thanh lý của UBND huyện Thường Xuân 

 

Căn cứ Luật Đấu giá số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/06/2017; 

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017 của Chính phủ  

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

Căn cứ Nghị định số 151/2017/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 Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về  việc thanh lý tài sản công (xe ô tô) của UBND huyện 

Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 của Chủ tịch 

UBND huyện Thường Xuân về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản công (xe 

ô tô) của UBND huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 của Chủ tịch 

UBND huyện Thường Xuân về việc phê duyệt mức giá khởi điểm để thanh lý 

đấu giá tài sản công xe ô tô phục vụ công tác của UBND huyện Thường Xuân; 

Căn cứ Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của Chủ tịch 

UBND huyện Thường Xuân về việc phê duyệt phương án phương án đấu giá 

tài sản công (là xe ô tô) của UBND huyện Thường Xuân. 

Hội đồng thanh lý tài sản công (xe ô tô) của UBND huyện Thường Xuân 

thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá tài sản là: 

Thanh lý tài sản công (Xe ô tô phục vụ công tác) của UBND huyện Thường Xuân, 

với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Tên, tài sản của đơn vị có tài sản đấu giá 

Tên đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Thường Xuân. 

Địa chỉ: Số 13, đường Cầm Bá Thước, thị trấn Thường Xuân, huyện 

Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá 

Gồm 01 Xe ô tô 4 chỗ, nhãn hiệu Toyota, số loại Corala Altis, sản xuất 

năm 2003; Nước sản xuất: Việt Nam; biển số đăng ký 36B-1110; Số máy: 1ZZ-

1508258; Số khung: ZZE122-7503387 
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Hiện trạng: Xe ô tô đã sử dụng quá thời gian và số km sử dụng theo 

quy định của pháp luật về chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định; 

bị hư hỏng, không đảm bảo an toàn kỹ thuật khi tham gia giao thông; việc 

sửa chữa không có hiệu quả 

3. Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá:  

Giá khởi điểm của tài sản: 84.100.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tư 

triệu một trăm nghìn đồng chẵn). 

Mức giá khởi điểm nói trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và 

các chi phí khác có liên quan. 

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

- Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo 

quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và Phụ lục I 

thuộc Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc 

hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá.  

Tại mục V Phụ lục I Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 về 

“Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định” 

được chấm điểm như sau: 

STT 
Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có 

tài sản đấu giá quyết định (5 điểm) 

Số 

điểm 

1 Đã từng thực hiện hợp đồng đấu giá tài sản cùng loại tại 

huyện Thường Xuân (trong ba năm gần nhất). 
03 

2 Phối hợp tốt với các phòng, ngành của huyện Thường Xuân 

về tổ chức đấu giá tài sản công. 
02 

- Trường hợp có từ 02 tổ chức đấu giá tài sản trở lên có tổng số điểm cao 

nhất và bằng nhau thì đơn vị có tài sản đấu giá xem xét, quyết định lựa chọn một 

trong các tổ chức đó. 

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với 

tài sản trên. 

- Phương án đấu giá: Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả và có tiến độ 

thực hiện hoàn thành việc đấu giá tài sản trong thời gian không quá 30 ngày 

kể từ ngày ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản. 

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: 

+ Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá tài sản; 

+ Có tối thiểu 02 đấu giá viên; 

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp: Tổ chức đấu giá tài sản 

đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo quy định tại 

Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính. 
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- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Sở Tư pháp Thanh Hóa 

công bố. 

- Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp. 

5. Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia:  

- Văn bản đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản (bản chính). 

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả đúng quy định (bản chính). 

- Hồ sơ năng lực pháp lý kèm theo: thành phần hồ sơ cung cấp đầy đủ theo 

các tiêu chí quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 

08/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá 

(trường hợp Tổ chức đấu giá cung cấp thiếu hồ sơ chứng minh sẽ không được 

chấm điểm tại các tiêu chí tương ứng). 

 6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia 

- Thời gian: 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng Thông báo (Trong giờ 

hành chính). 

- Địa điểm: Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND huyện Thường Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa.  

Địa chỉ: Số 13, đường Cầm Bá Thước, thị trấn Thường Xuân, huyện 

Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 

Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh 

nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. 

(Lưu ý: Hồ sơ đã nộp để đăng ký tham gia không được hoàn trả lại) 

Hội đồng thanh lý tài sản công (xe ô tô) của UBND huyện Thường Xuân 

thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản được biết và đăng ký tham gia./. 

 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
- Cổng thông tin điện tử QG về đấu giá tài sản; 

- Cổng TT điện tử UBND huyện Thường Xuân;  

- Chủ tịch UBND huyện (để b/c); 

- Lưu: VT, HĐTLTSC. 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Cầm Bá Đứng 
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