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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 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 

21/6/2017; 

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 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, 

Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang thông báo công khai việc lựa chọn tổ 

chức đấu giá tài sản, như sau:  

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang, Địa 

chỉ: số 01, Lý Thường Kiệt, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang. 

2. Tên tài sản, Số lượng, Chất lượng, Giá khởi điểm của tài sản đấu 

giá: 

STT Tên tài sản đấu giá 
Số 

lượng 

Chất 

lượng 

Giá khởi 

điểm  

(đồng) 

1 

Xe ô tô công thanh lý Honda Civic, 

biển số 67A-1199, cụ thể:  

+ Nhãn hiệu: Honda 

+ Số loại: CIVIC 1.8L 5MT FD1 

+ Năm, nơi sản xuất: 2010, VN    

+ Biển số đăng ký: 67A – 1199 

+ Số chỗ ngồi: 05 chỗ 

+ Loại phương tiện: Ô tô con 

+ Màu sơn: Đen 

+ Số máy: R18A1-5302426 

+ Số khung: RLHFD1521AY902433 

01 
đqsd 

(40%) 
245.967.000 
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 3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: 

3.1. 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. 

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

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

tài sản. 

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

hợp. 

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

công bố. 

(Theo 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) 

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

đấu giá quyết định và số điểm chấm: 

3.6.1. Tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở chính tại tỉnh An Giang. Số điểm: 

2 điểm. 

3.6.2. Tổ chức đấu giá tài sản không thu chi phí đấu giá tài sản. Số điểm: 

3 điểm.  

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

- Thời gian nộp hồ sơ: trong thời hạn 04 (bốn) ngày làm việc kể từ ngày 

đăng thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá trên Cổng thông tin điện tử của 

Sở Giao thông vận tải và Trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài 

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

- Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang, Địa chỉ: số 

01, Lý Thường Kiệt, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, 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).  

Số Điện thoại liên hệ: 02963.831.214 (Gặp bà: Hồ Thị Mỹ Tuyền). 

Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang thông báo đến các tổ chức đấu giá 

tài sản biết và đăng ký./. 
 

Nơi nhận            GIÁM ĐỐC 
- Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS; 
- Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: Văn thư, KH-TC                                                             

 

 

 

Nguyễn Phú Tân                                             
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