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THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản 05 xe ô tô thanh lý 

 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; 

Căn cứ Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh 

Đăk Nông về việc sắp xếp, xử lý xe ô tô công trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 

650/QĐ-UBND ngày 12/05/2020 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc thanh lý xe 

ô tô; Quyết định số 2046/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Đăk 

Nông về việc thanh lý 02 xe ô tô biển kiểm soát 48B-0008 và 48A-0101 do Sở 

VHTTDL quản lý, sử dụng; 

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-SVHTTDL ngày 03/02/2021 của Sở Văn hóa 

Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá xe ô tô thanh 

lý, 

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông công khai lựa chọn Tổ 

chức bán đấu giá tài sản 05 xe ô tô thanh lý theo quyết định của UBND tỉnh, cụ 

thể như sau: 

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: 

- Tên đơn vị: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông. 

- Địa chỉ: Số 90 đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, Tp Gia Nghĩa, Đắk Nông. 

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

- Tên tài sản: Xe ô tô thanh lý. 

- Số lượng: 05 chiếc. 

- Giá khởi điểm: 119.870.000 đồng (Một trăm mười chín triệu tám trăm 

bảy mươi ngàn đồng). 

Mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). 

- Chất lượng của tài sản đấu giá: Xe ô tô cũ đã qua sử dụng (Chi tiết theo 

phụ lục đính kèm). 

3. Các tiêu chí để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:  

Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đủ các tiêu chí theo khoản 4, Điều 56, 

Luật đấu giá tài sản và các tiêu chí khác do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Đắk Nông yêu cầu, cụ thể như sau: 

- Có trụ sở (ưu tiên đơn vị có trụ sở hoặc chi nhánh tại Đắk Nông), có cơ sở 

vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá đối với tài sản cần đấu 

giá. 
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- Có phương án đấu giá khả thi, phù hợp, đảm bảo đúng theo quy định Luật 

Đấu giá tài sản, 

- Có quy trình thực hiện đấu giá công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi 

cho các bên. 

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

- Số lượng đấu giá viên: Từ 02 người trở lên (có đầy đủ (bản sao chứng 

thực) chứng chỉ hành nghề đấu giá viên do cơ quan có thẩm quyền cấp; thẻ đấu 

giá viên và đang hoạt động thường xuyên); 

- Có hợp đồng đã thực hiện đấu giá thành công đối với tài sản nhà nước. 

- Có bản mô tả năng lực, kinh nghiệm, cơ cấu, tổ chức; 

- Có tên trong danh sách các tổ chức bán đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp 

công bố. 

- Thù lao phù hợp với quy định của pháp luật, không cao hơn quy định của 

Bộ Tài chính tại Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017. 

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

4.1. Thời gian nộp hồ sơ (trong giờ hành chính): 04 ngày làm việc kể từ 

đăng thông báo. 

Hồ sơ đăng ký tham gia nộp trực tiếp (Người đến nộp hồ sơ đăng ký tham 

gia tổ chức đấu giá phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng ming thư nhân dân 

(hoặc thẻ căn cước) hoặc gửi theo đường bưu điện (Hồ sơ gửi theo đường bưu 

điện được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ 00’ của ngày kết thúc thông báo). 

4.2. Địa điểm nộp hồ sơ:  

- Phòng Kế hoạch Tài chính – Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk 

Nông. 

- Địa chỉ: Số 19 đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, Tp Gia Nghĩa, Đắk Nông. 

 (Lưu ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn). 

Yêu cầu đối với hồ sơ của các Tổ chức bán đấu giá gồm: 

- Một (01) bộ hồ sơ năng lực (đóng quyển) chứng minh đủ năng lực, kinh 

nghiệm thực hiện theo các tiêu chí nêu trên. 

- Phương án đấu giá đối với tài sản đấu giá nêu trên: 01 bộ gốc. 

- Mức thù lao dịch vụ đấu giá trong trường hợp đấu giá thành công; Chi phí 

đấu giá trong trường hợp đấu giá không thành. 

  Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông thông báo đến các tổ chức 

bán đấu giá biết và tham gia. 

  Nơi nhận: 
    - Lãnh đạo Sở; 

    - VP Sở (Đăng tải trên Website Sở) 

    - Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Quang 



 

 

PHỤ LỤC  

DANH MỤC XE Ô TÔ PHÊ DUYỆT GIÁ KHỞI ĐIỂM BÁN ĐẤU GIÁ 

Đơn vị tính: đồng 

STT Hạng mục ĐVT SL 
Giá khởi 

điểm 

1 

Xe ô tô Ford Escape. BKS 48A-1222 

- Số loại: Escape 1N2ENGZ4 

- Số máy: L3-681137 

- Số khung: FVLFHBMERH5A-04318 

- Năm/Nước sản xuất: 2005/Việt Nam 

Chiếc 1 39.570.000 

2 

Xe ô tô Toyota Hiace. BKS 48A-0081 

- Số loại: Hiace RZH115L-BRMRE 

- Số máy: 2RZ-3234095 

- Số khung: RZH115-3001849 

- Năm/Nước sản xuất: 2004/Việt Nam 

Chiếc 1 20.600.000 

3 

Xe ô tô Ford Transit. BKS 48A-002.88 

- Số loại: Transit FCCY-E5FA 

- Số máy: E5FA5U-22135 

- Số khung: WFOFXXMCVF5U-22135 

- Năm/Nước sản xuất: 2005/Việt Nam 

Chiếc 1 39.700.000 

4 

Xe ô tô Mazda E2000. BKS 48A-0101 

- Số loại: E2000 

- Số máy: FE-308828 

- Số khung: SRY0E2MH-000136 

- Năm/Nước sản xuất: 1996/Nhật Bản 

Chiếc 1 4.500.000 

5 

Xe ô tô Samco BG5. BKS 48B-0045 

- Số loại: BG5 

- Số máy: 056959 

- Số khung: JAAN1R71R37100782 

- Năm/Nước sản xuất: 2004/Nhật Bản 

Chiếc 1 15.500.000 

 Tổng cộng  5 119.870.000 
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