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SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 1349/QĐ-STC  An Giang, ngày 02 tháng 10 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị đấu giá để tổ chức 

đấu giá "tài sản trên đất và quyền sử dụng đất Sân vận động 

tỉnh An Giang” (trước đây là Trung tâm bóng đá An Giang). 
  

    GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH AN GIANG 

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

Căn cứ Quyết định số 1602/QĐ-UBND ngày 09/7/2020 của UBND tỉnh An 

Giang về việc đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất Sân vận 

động tỉnh An Giang (trước đây là Trung tâm Bóng đá An Giang);  

Căn cứ Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Phương án đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất Sân vận 

động tỉnh An Giang (trước đây là Trung tâm Bóng đá An Giang); 

Căn cứ Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 của UBND tỉnh về 

việc đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất Sân vận động tỉnh An Giang 

(trước đây là Trung tâm Bóng đá An Giang); 

Căn cứ Quyết định 2268/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh An 

Giang về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất sân vận động tỉnh An Giang (trước đây là Trung tâm 

bóng đá tỉnh An Giang); 

Căn cứ Quyết định số 1341/QĐ-STC ngày 30/9/2020 của Giám đốc Sở Tài 

chính An Giang về việc thành lập tổ đánh giá, xét chọn đơn vị đấu giá tài sản để tổ 

chức đấu giá Tài sản trên đất và quyền sử dụng đất sân vận động tỉnh An Giang 

(trước đây là Trung tâm bóng đá tỉnh An Giang); 

Căn cứ Thông báo số 1324/TB-STC của Sở Tài chính về việc lựa chọn tổ chức 

bán đấu giá tài sản là: Tài sản trên đất và quyền sử dụng đất sân vận động tỉnh An 

Giang (trước đây là Trung tâm bóng đá tỉnh An Giang); 

 Theo Báo cáo kết quả ngày 01/10/2020 của Tổ đánh giá về báo cáo kết quả 

xét chọn đơn vị đấu giá để tổ chức đấu giá "Tài sản trên đất và quyền sử dụng đất 

Sân vận động tỉnh An Giang”. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị đấu giá để tổ chức đấu giá “Tài sản trên đất 

và quyền sử dụng đất Sân vận động tỉnh An Giang” do Sở Tài chính thực hiện với các 

nội dung chính như sau: 

1. Tên tài sản thuê đấu giá: “Tài sản trên đất và quyền sử dụng đất Sân vận 

động tỉnh An Giang (trước đây là Trung tâm bóng đá tỉnh An Giang)”. 
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2. Tên đơn vị đấu giá được lựa chọn: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh 

An Giang; địa chỉ: số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang. 

3. Thù lao dịch vụ đấu giá: 59,09 triệu + 1% trên phần chênh lệch theo giá 

trúng đấu với giá khởi điểm (theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 

12/5/2017 của Bộ Tài chính về khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định 

tại Luật đấu giá tài sản). 

Không thu thêm bất kỳ chi phí đấu giá tài sản khác như: chi phí thông báo, chi 

phí niêm yết, chi phí tổ chức đấu giá; Đối với trường hợp đấu giá không thành: 

Không thu chi phí đấu giá. 

4. Nguồn kinh phí trả thù lao dịch vụ đấu giá: Từ số tiền bán tài sản trên đất, 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất sân vận động tỉnh An Giang theo quy định tại Điều 

18 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Điều 36 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP (theo 

Quyết định số 1602/QĐ-UBND ngày 09/7/2020 của UBND tỉnh An Giang). 

5. Thời gian ký hợp đồng: Ngày 05/10/2020. 

Điều 2. Giao Trưởng phòng QL Giá-Công sản kiểm tra nội dung Hợp đồng để 

trình Ban Giám đốc ký theo đúng quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Trưởng phòng QL Giá-Công sản, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán 

đấu giá tài sản tỉnh, Trưởng các phòng thuộc Sở Tài chính, các cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. 

 
 

 Nơi nhận: 
- Như điều 4;                                       

- BGĐ Sở; 

- Lưu: VT, P. GCS. 

  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

(đã ký) 

 

 

Nguyễn Điền Tân 
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