
  

THÔNG BÁO  

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước 

  

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

Căn cứ các Biên bản giao nhận của Chi Cục Thi hành án dân sự thị xã về việc giao 

vật chứng, tài sản ( Kèm theo các Quyết định của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Tân 

Châu về việc thi hành án chủ động đã có hiệu lực pháp luật). 

Căn cứ Công văn số 2957/VP-KT ngày 28/10/2019 của Văn phòng HĐND và UBND 

thị xã  về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản thi hành án; 

 Căn cứ Công văn số 3665 /VP-KT  ngày 13 tháng 11 năm 2020 của  Văn phòng Hội 

đồng  HĐND và UBND thị xã Tân Châu về việc phê duyệt giá khởi điểm tài sản tịch thu 

sung  công quỹ Nhà nước và tổ chức bán đấu giá; 

 Phòng Tài chính-Kế hoạch Thị xã Tân Châu thông báo công khai việc lựa chọn tổ 

chức đấu giá tài sản tịch thu được xác lập quyền sở hữu Nhà nước như sau: 

1/ Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã Tân 

Châu. Địa chỉ: đường Nguyễn Tri Phương, khóm Long thị D, phường Long thạnh, thị xã 

Tân Châu, tỉnh An Giang. 

 2/ Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:  

 - Tên tài sản: Xe Mô tô hai bánh đã qua sử dụng bán nguyên chiếc và phế liệu; Điện 

thoại di động đã qua sử dụng. Cụ thể như sau: 

- 3 chiếc xe đạp bán phế liệu  x 30.000 đồng/chiếc      =       90.000 đồng. 

- 5 chiếc xe môtô bán phụ tùng x 500.000 đồng/chiếc =  2.500.000 đồng. 

- 19 chiếc xe môtô                                                          = 60.400.000 đồng.    

- 88 cái điện thoại x 20.000 đồng/cái                             =   1.760.000 đồng. 

 3/ Tổng giá khởi điểm của tài sản: 64.750.000 đồng (sáu mươi bốn triệu bảy trăm 

năm mươi ngàn đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế.    

4/ Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:  

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá tài sản; 

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

- Năng lực kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Là tổ chức đấu giá được thành 

lập theo quy định của pháp luật. Có đầy đủ bản sao chứng thực: Giấy đăng ký hoạt động 

hoặc quyết định thành lập có ngành nghề kinh doanh phù hợp quy định của pháp luật; 

Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên. Có thể cung cấp các hồ sơ có liên quan để 

chứng minh năng lực, kinh nghiệm, uy tín.  

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;  

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

5/ Thời gian, 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 thông báo này 

được đăng trên trang thông tin điện tử thị xã Tân Châu.  

UBND THỊ XÃ TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:  1354 /TB-TCKH Tân Châu, ngày 17 tháng 11  năm 2020 



 

2  - Địa điểm nộp hồ sơ: Tại phòng Tài chính-Kế hoạch Thị xã Tân Châu, địa chỉ: 

đường Nguyễn Tri Phương, khóm Long thị D, phường Long thạnh, thị xã Tân Châu, 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). Tổ chức bán đấu giá 

được lựa chọn sẽ nhận được thông báo lựa chọn, tổ chức bán đấu giá không được lựa chọn 

phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Tân Châu không gửi thông báo.  

 - Phòng Tài chính-Kế hoạch Thị xã Tân Châu thông báo để các tổ chức đấu giá tài 

sản biết và đăng ký./. 

 

 

 Nơi nhận:                     TRƯỞNG PHÒNG 
        - UBND thị xã (báo cáo); 

        - Cổng thông tin điện tử TC; 

        - Niêm yết tại Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

        - BLĐ phòng; 

        - Lưu: VT,thúy. 
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