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THÔNG BÁO 

V/v Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện bán đấu giá xe ôtô 

chuyên dùng, biển số 78A- 002.39  

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

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy 

định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản; 

Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính 

quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; 

Căn cứ Quyết định số 2419/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND huyện 

Phú Hòa về việc phê duyệt giá khởi điểm xe ô tô chuyên dùng, biển số 78A-

002.39; 

Phòng Tài chính – Kế hoạch thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để 

thực hiện bán đấu giá xe ôtô chuyên dùng, biển số 78A-002.39, cụ thể như sau: 

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

- Tên đơn vị: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Hòa; 

- Địa chỉ: khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú 

Yên. 

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

01 ô tô chuyên dùng (chở rác thải), nhãn hiện Hino, biển số: 78A-002.39, 

màu sơn: Trắng xanh, số máy: J05ETE16597, số khung: 9JESGXX12858, năm 

sản xuất 2016. 

3. Giá khởi điểm: 630.000.000 đồng (Sáu trăm ba mươi sáu triệu đồng). 

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

Bao gồm các tiêu chí sau: 

- Cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo 

đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; 

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; 

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Là Tổ chức 

đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động 
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với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, 

Thẻ đấu giá viên. 

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của 

pháp luật. 

- Là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp và có tên trong danh sách các tổ 

chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố. 

- Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng 

nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập. 

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

5.1. Thời gian nhận hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo về 

việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đến 17h00  ngày 20/5/2022 (lưu ý: hồ sơ 

nhận trong giờ hành chính). 

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi đường bưu điện (Hồ sơ gửi đường bưu điện 

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

5.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Hòa, 

điện thoại số: 02573.886.556). 

Địa chỉ: khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú 

Yên. 

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Hòa thông báo để các Tổ chức 

đấu giá tài sản biết và đăng ký./. 

Nơi nhận: 
- UBND huyện (thay báo cáo); 

- Văn phòng HĐND & UNND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện Phú Hòa; 

- Lưu: VT. 

KT.TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Dương Ngọc Bi 
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