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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNN 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /TB-SNN&PTNT Thanh Hóa, ngày      tháng 10 năm 2021. 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

 

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; 

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

Căn cứ Quyết định số 3144/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc thanh lý tài sản công (xe ô tô) của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 540/QĐ-SNN&PTNT, ngày 29/9/2021 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa về việc phê duyệt giá khởi điểm thanh lý 

tài sản 02 xe ô tô; 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa thông báo về việc lựa 

chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau: 

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

Tên người có tài sản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa. 

Địa chỉ: Số 49 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

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

- 01 xe ô tô 04 chỗ ngồi, Nhãn hiệu: Toyota Corona, biển kiểm soát 36B-

3439, sản xuất và đưa vào sử dụng năm 1993, nơi sản xuất: Nhật Bản; Số khung: 

ST191-0037993, số máy: 3S-1593888, mầu sơn đen. Giá khởi điểm là: 35.000.000 

đồng (Ba mươi lăm triệu đồng). 

- 01 xe ô tô 05 chỗ ngồi, Nhãn hiệu: MAZDA 626, biển kiểm soát 36B-3969, 

sản xuất và đưa vào sử dụng năm 2003, nơi sản xuất: Nhật Bản; Số khung: 

GF22S1MH001753, số máy: FS-482559, mầu sơn đen. Giá khởi điểm là: 

80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng). 
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3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Mọi tổ chức đấu giá giá tài sản 

phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 điều 56 Luật Đấu giá tài sản và 

các tiêu chí cụ thể như sau: 

STT Tiêu chí bắt buộc Yêu cầu 

1 
Cơ sở vật chất, trang 

thiết bị cần thiết 

Có Hội trường đấu giá cho từ 50 người và hệ 

thống thông tin phục vụ đấu giá tại đơn vị. 

2 
Phương án đấu giá khả 

thi, hiệu quả 

Phù hợp với Luật đấu giá tài sản và Nghị định 

151/2017 ngày 26/12/2017 của Chính phủ. 

3 Năng lực, kinh nghiệm 
Có hồ sơ mô tả năng lực kinh nghiệm về đấu 

giá tài sản thanh lý Nhà nước. 

4 

Thù lao dịch vụ đấu giá, 

chi phí đấu giá tài sản 

phù hợp 

Theo quy định tại Thông tư số 108/2020/TT-

BTC ngày 21/12/2020 của bộ Tài chính và 

thỏa thuận. 

5 
Hồ sơ pháp lý doanh 

nghiệp 

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài 

sản do Bộ Tư pháp công bố 

6 Số lượng Đấu giá viên Có tối thiểu 02 Đấu giá viên 

7 
Thời gian hoạt động 

(kinh nghiệm) 

Có từ 05 kinh nghiệm trở lên (tính theo 

ngày/tháng của năm) 
 

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia: 

- Thời gian nộp hồ sơ: 03 ngày làm việc (kể từ ngày đăng thông báo) 

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

dân (Căn cước công dân). 

- Lưu ý: Hồ sơ đã nộp để đăng ký tham gia không được hoàn trả lại. 

- Nơi nộp hồ sơ: Văn phòng – Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn  

Thanh Hóa, Số 49 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp trong giờ hành chính./. 
 

Nơi nhận: 

- Cổng thông ĐTQG về ĐGTS; 

- Cổng thông tin Sở NN&PTNT; 

- Lưu: HS, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Cao Văn Cường 
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