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THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

 

 

Kính gửi: Các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp 

           trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

 Căn cứ quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.  

Để đảm bảo việc xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung 

công quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Lộc Bình thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp 

trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Lộc Bình (Khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng 

Sơn). 

2. Tài sản: 

01 chiếc xe ô tô nhãn hiệu FORD EVEREST, biển kiểm soát 12A-122.52, số 

khung UHMMR6T02849, số máy WLAT656714, đã qua sử dụng, đăng ký lần đầu 

ngày 01/9/2006 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lộc Bình, là tang vật vụ án 

tịch thu sung quỹ nhà nước theo Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 

của Uỷ ban nhân dân huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt phương án 

xử lý tài sản là phương tiện vi phạm bị tịch thu sung quỹ nhà nước. 

          3. Giá khởi điểm: 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng chẵn). Giá khởi 

điểm trên chưa bao gồm các nghĩa vụ tài chính liên quan đến tài sản theo quy định 

của pháp luật và các chi phí khác (nếu có). 

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

 Một là cơ sở vật chất: có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết 

bảo đảm cho việc đấu giá đối với tài sản đấu giá. 

 Hai là có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả. 

 Ba là năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá. Phải có Đấu giá 

viên có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực đấu giá tài sản (kinh nghiệm công tác 

và kinh nghiệm điều hành các cuộc đấu giá) từ đủ 05 năm trở lên kể từ ngày hành 

nghề (được ưu tiên).  
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 Bốn là thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản hợp lý và phù hợp với 

quy định của pháp luật. 

 Năm là tổ chức có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư 

pháp công bố, có địa chỉ trụ sở chính hoặc chi nhánh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 Sáu là hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy 

chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập (hồ sơ năng lực). 

Bảy là các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do Phòng Tài chính Kế 

hoạch huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn quyết định. 

 Xem xét, lựa chọn hồ sơ tổ chức đấu giá tài sản theo thứ tự lần lượt của các 

tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quy định tại mục 4 của Thông báo này. 

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

 Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 13/7/2021 đến ngày 15/7/2021 (trong giờ 

hành chính). 

 Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (hồ sơ gửi theo đường 

Bưu điện được tính theo dấu Bưu điện đúng 17 giờ 00 phút của ngày kết thúc 

thông báo). 

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lộc Bình (Khu Bản 

Kho, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn). 

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lộc Bình chỉ thông báo kết quả cho tổ 

chức đấu giá được lựa chọn, những tổ chức đấu giá không được thông báo kết quả 

được hiểu là không được lựa chọn. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lộc Bình 

không hoàn trả hồ sơ đối với những tổ chức đấu giá không được lựa chọn. 

 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lộc Bình thông báo để các tổ chức bán 

đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh biết và đăng ký./. 

 
Nơi nhận:                                                                                                   

- Như kính gửi; 

- Trang TTĐT Quốc gia về đấu giá tài sản; UBND 

huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn;                                                                                                                                                                                     

- Lưu: VT, HSĐG. 
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