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THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/62015, Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016; 

Căn cứ Nghị định số 61/2017/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 Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/2/2022 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; 

Căn cứ Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của UBND tỉnh 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; 

Căn cứ Quyết định số 4303/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND huyện 

về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá tài sản là vật chứng vụ 

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

Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu 

giá tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu sung công quỹ 

nhà nước như sau: 

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: 

- Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn; 

- Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. 

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

TT Tên tài sản, đặc điểm, chủng loại 
Giá khởi 

điểm (đồng) 
Ghi chú 

1 

Lô số 1: Điện thoại di động các loại 

(gồm 64 chiếc điện thoại di động) đã qua 

sử dụng 

12.855.000      

2 Lô số 2: Xe máy các loại 18.000.000      

3 Lô số 3: Mỹ phẩm và tài sản khác 190.390.000      

 Tổng cộng 221.245.000    



2 

 

3. Tổng giá khởi điểm: 221.245.000 đồng (Hai trăm hai mươi mốt triệu, 

hai trăm bốn mươi lăm nghìn đồng). 

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

Các tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng theo quy định tại Khoản 04, Điều 

56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và Điều 3 và Phụ lục số I của Thông tư số 

02/2022/TT-BTP ngày 08/2/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức 

đấu giá tài sản. 

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

- Thời gian nhận hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa 

chọn tổ chức đấu giá tài sản (Trong giờ hành chính). 

Hồ sơ nộp trực tiếp có ký nhận của người nhận hồ sơ trong thời gian trên. 

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

- Địa điểm nộp hồ sơ: UBND huyện Hương Sơn (Phòng Tài chính - Kế 

hoạch, số điện thoại: 0982933095). 

Yêu cầu đối với hồ sơ của Tổ chức bán đấu giá tài sản bao gồm: 

- Hồ sơ năng lực đơn vị (bản phô tô có công chứng hoặc chứng thực). 

Lưu ý: Hồ sơ năng lực phải thể hiện rõ các nội dung theo yêu cầu đánh giá tại 

Phụ lục số I của Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/2/2022 của Bộ Tư pháp. 

- Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo đủ điều kiện tổ chức 

bán đấu giá. 

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả. 

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp. 

UBND huyện Hương Sơn thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản biết 

và đăng ký./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Các PCT UBND huyện; 

- Các Tổ chức bán đấu giá; 

- Trung tâm VH-TT (đăng trên cổng TT điện tử); 

- Đăng Cổng TTĐT Quốc gia về ĐGTS; 

- Lưu: VT; TCKH. 
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