
 

UBND HUYỆN LỘC BÌNH 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Số: 131/TB-TCKH 

 

Lộc Bình, ngày 09 tháng 9 năm 2022 

 

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 tháng 11 năm 2016; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; 

Căn cứ Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài 

sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 4392 /QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của ủy ban nhân dân 

huyện Lộc Bình về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là vật chứng vụ án, tài 

sản của người bị kết án bị tịch thu sung quỹ nhà nước; 

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lộc Bình thông báo về việc lựa chọn tổ 

chức đấu giá tài sản như sau: 

1. Thông tin tài sản: 

 Tài sản 1: Xe ô tô con 07 chỗ ngồi, nhãn hiệu SUZUKI, số loại SK410WV, 

biển kiểm soát 12A-018.53, số máy F10A1076758, số khung  DA21VVN103189, 

dung tích 970 cm3, sản xuất năm 2004 tại Việt Nam. 

Tình trạng tài sản: Xe đã qua sử dụng. 

Giá khởi điểm: 70.000.000 đồng (Bằng chữ: Bẩy mươi triệu đồng chẵn). 

 Tài sản 2: Xe ô tô con 08 chỗ ngồi, nhãn hiệu SUZUKI, số loại APV - 

VAN GL, biển kiểm soát 29A-523.11, số máy: G16AID114936, số khung: 

RL1GDN71V6V100261, dung tích: 1590 cm3, sản xuất năm 2006 tại Việt Nam. 

Tình trạng tài sản: Xe đã qua sử dụng. 

Giá khởi điểm: 134.235.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi tư triệu hai 

trăm ba mươi năm nghìn đồng chẵn). 

2. Thời gian nhận hồ sơ: 

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo. Nộp 

trực tiếp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lộc Bình, địa chỉ: Khu Bản Kho, thị 

trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

3. Địa điểm nộp hồ sơ: 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lộc Bình, địa chỉ: Khu Bản Kho, thị trấn 

Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 
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4. Tiêu chí lựa chọn: 

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại khoản 4  

Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016 và được hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu 

giá tài sản tại Điều 3 Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư 

pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể: 

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

loại tài sản đấu giá; 

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

c) Có 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 tài sản phù hợp; 

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

e) Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá 

quyết định. 

* Lưu ý: 

- Thông báo lựa chọn mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu 

giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lộc Bình không hoàn trả hồ sơ với 

những đơn vị không được lựa chọn. 

Nơi nhận: 

- Trang TTĐT quốc gia; 

- Trang TTĐT huyện Lộc Bình; 

- Lưu: VT, HSĐG. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Vĩnh Hưng 
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