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Số:              /TB-SNV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Bắc Kạn, ngày        tháng 02 năm 2023 
 

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

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

Căn cứ 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; 

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-SNV ngày 27/02/2023 của Sở Nội vụ về việc 

phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá xe ô tô Ford laser, biển kiểm soát 97A-0331 

của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn; 

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

cụ thể như sau: 

1. Người có tài sản đấu giá: Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn 

Địa chỉ: Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

2. Thông tin về tài sản đấu giá: 

 

TT Tên Tài sản Hiện trạng 

1 

01 (một) xe 

ô tô biển 

kiểm soát 

97A-0331 

Xe ô tô biển kiểm soát 97A-0331, loại xe ô tô con; Nhãn 

hiệu: Ford laser; Màu sơn: Xanh; Số chỗ ngồi: 05; Số máy: 

ZM563087; Số khung: JS7XXXSRNL2L01856; Máy chạy 

bằng xăng; Năm sản xuất: 2002; Nước sản xuất: Việt Nam; 

Năm đưa vào sử dụng: 2002; Đăng ký lần đầu ngày 

11/4/2002. Kèm theo chìa khóa xe ô tô, 01 đăng ký xe ô tô 

số A0001297 do Công an tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 11/4/2002, 

01 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường số DA 2763460. 
 

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng). 

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

Yêu cầu đối với hồ sơ đề xuất của tổ chức đấu giá đảm bảo theo quy định tại 

Khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và Điều 3, Thông tư số 

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

đấu giá tài sản, cụ thể như sau: 



2 

a) Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc 

đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; 

b) Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; 

c) Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản; 

d) Nhóm tiêu chí về 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) Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu 

giá quyết định; 

(Có Phụ lục bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản kèm theo) 

* Lưu ý: Trường hợp có nhiều đơn vị được đánh giá ngang bằng về các tiêu 

chí nêu trên, sẽ ưu tiên lựa chọn đơn vị đã có hợp đồng và đã tổ chức đấu giá thành 

công tài sản là ô tô trên địa bàn tỉnh. 

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

Thời gian nhận hồ sơ trực tiếp: Từ 07h30 ngày 01/3/2023 đến 17h00 ngày 

03/3/2023 (Trong giờ hành chính). 

Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn; Địa chỉ: Số 152 đường Trường 

Chinh, tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

Hồ sơ của tổ chức đấu giá phải được niêm phong trước khi bàn giao cho Sở 

Nội vụ tỉnh Bắc Kạn. 

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

nhân dân hoặc Căn cước công dân. 

(Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được Sở Nội vụ  tỉnh 

Bắc Kạn lựa chọn). 

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn rất mong nhận được sự hợp tác của các Tổ chức bán 

đấu giá./.  
 

Nơi nhận: : 
Gửi bản điện tử: 

- Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS; 

(https://dgts.moj.gov.vn); 

- Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ; 

(https://sonoivu.backan.gov.vn) 

- Ban Giám đốc Sở (B/c);   

- Lưu: VT, VP (H-Giang). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Yên 

 

https://dgts.moj.gov.vn/
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