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UBND HUYỆN CHỢ MỚI 

 VĂN PHÒNG HĐND-UBND 

 

Số:1041/TB-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Chợ Mới, ngày 07 tháng   6   năm 2022 

   

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản  
 

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

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp Hướng 

dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; 

Căn cứ Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 20/05/2022 của UBND tỉnh An 

Giang về việc thanh lý tài sản công là xe ô tô; 

Căn cứ Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 06/06/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Chợ Mới về việc phê duyệt giá khởi điểm tài sản thanh lý là phương tiện xe ô 

tô phục vụ công tác chung của Văn phòng HĐND-UBND huyện Chợ Mới. 

Văn phòng HĐND-UBND huyện Chợ Mới thông báo công khai việc lựa chọn 

tổ chức đấu giá tài sản thanh lý là phương tiện xe ô tô phục vụ công tác chung như 

sau: 

I. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Văn phòng HĐND-UBND 

huyện Chợ Mới, địa chỉ: đường Nguyễn Huệ, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang. 

II. Tên tài sản, số lượng, chất lượng: Xe ô tô Toyota Camry, cụ thể: 

STT 

Nhãn 

hiệu, 

loại xe 

SL 

Thông tin của xe 
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trong 

giấy 

Biển 

Kiểm 

Soát 
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Thể tích 
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3
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1 

Xe ô tô 

Toyota 

Camry  

01 

UBND 

huyện 

Chợ Mới 

An 

Giang 

67A-

0691 
5 

2000,  

Nhật Bản 
2164 2001 30% 

III. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 130.000.000 đồng (Bằng chữ: Một 
trăm ba mươi triệu đồng). 

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

1. 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. 
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2. Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả. 

3. Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài 

sản. 

4. Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp. 

5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố. 

6. Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá 

quyết định. 

(Chi tiết tại Phụ lục I Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản 

kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn 

lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản) 

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

 - Thời gian nộp hồ sơ: trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đăng 

thông báo về lựa chọn tổ chức đấu giá trên trang thông tin điện tử của huyện Chợ 

Mới và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản. 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng HĐND-UBND huyện Chợ Mới, địa chỉ: 

đường Nguyễn Huệ, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Nộp trực tiếp 

(trong giờ hành chính) hoặc theo đường Bưu điện (được tính theo dấu bưu điện  trước 

17 giờ của ngày kết thúc nhận hồ sơ đăng ký). Không được hoàn sơ đối với các hồ sơ 

không được lựa chọn. 

Liên hệ Bộ phận văn thư Ông Văn Hàn Trung - số điện thoại 02963.883.217 

Nếu tổ chức đấu giá tài sản được chọn lựa đến hết 17h00 của ngày cuối cùng 

trong thời hạn 3 ngày kế từ ngày Văn phòng HĐND-UBND huyện Chợ Mới thông 

báo lựa chọn gửi qua bưu điện mà không đến làm thủ tục ký kết hợp đồng dịch vụ 

đấu giá tài sản thì xem như từ chối ký kết hợp đồng và Văn phòng HĐND-UBND 

huyện Chợ Mới sẽ liên hệ với tổ chức đấu giá tài sản có tổng số điểm cao nhất liền kề 

để ký kết hợp đồng. 

Văn phòng HĐND-UBND huyện Chợ Mới thông báo đến các tổ chức đấu giá 

tài sản biết và đăng ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS; 

- Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới; 

- UBND huyện (báo cáo); 

- Lãnh đạo văn phòng;  

- Phòng TC-KH huyện; 

- Lưu: VT. 

      CHÁNH VĂN PHÒNG 

    

 

 

 

 

 

 

      Lê Thanh Hải 
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