
 

      N           N      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

PHÒNG T I CH NH –    HO CH  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                               

Số:   1827  /TB-TCKH 

 

      Tân Châu, ngày  30  tháng 12 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác các bến khách ngang sông  

năm 2022 trên địa bàn thị xã Tân Châu 
 

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

Căn cứ Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về tổ chức đấu giá quyền khai thác bến 

khách ngang sông trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 3139/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang Về việc phê duyệt giá khởi điểm quyền khai thác các bến khách ngang 

sông năm 2022 trên địa bàn thị xã Tân Châu; 

Nay, Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã  ân  hâu thông báo công khai việc 

lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thuê đấu giá quyền khai thác các bến khách ngang 

sông, như sau: 

I. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch thị 

xã Tân Châu; địa chỉ: Số 02 Nguyễn  ri Phương, khóm Long  hị  , phường Long 

 hạnh, thị xã  ân  hâu, tỉnh An Giang. 

II. Tên tài sản đấu giá: 

Số 

TT 

 

Tên bến khách ngang sông, đấu giá 

riêng từng mục tài sản 
Số lượng 

Giá khởi điểm                    

(ĐVT: đồng) 

1 Châu Phong - Kênh 5 xã 01 1.155.000.000 

2 Tân An - Long Châu 01 986.200.000 

3  hường Phước - Vĩnh  ương 01 830.000.000 

4 Số 3 Long Sơn - Long  huận 01 2.727.400.000 

5 Số 5 Long Sơn - Long  huận 01 425.000.000 

6 
 

Châu Phong - Mương  hà 01 1.797.600.000 

7 
 

Tân Châu - Mương Miễu 01 3.095.000.000 



 

 

III. Tổng giá khởi điểm của toàn bộ tài sản đấu giá: 11.016.200.000 đồng 
( ằng chữ: Mười một tỷ, không trăm mười sáu triệu, hai trăm ngàn đồng chẵn). 

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

-  ơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá tài sản đối 

với loại tài sản đấu giá. 

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả. 

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

-  hù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp quy định. 

-  ó tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do  ộ  ư pháp công bố. 

-  ác tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá 

quyết định.  

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

-  hời 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 chuyên ngành về 

đấu giá tài sản. 

(Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và  hứng minh nhân 

dân. Không được hoàn sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn). 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã  ân  hâu; địa chỉ: Số 

02 Nguyễn  ri Phương, khóm Long  hị  , phường Long  hạnh, thị xã  ân  hâu, 

tỉnh An Giang. Nộp trực tiếp (trong giờ hành chính) hoặc theo đường  ưu điện (được 

tính theo dấu bưu điện  trước 17 giờ của ngày kết thúc nhận hồ sơ đăng ký). 

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

trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã  ân  hâu 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 Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thị xã  ân  hâu sẽ liên hệ với tổ chức đấu giá tài sản có các tiêu chí phù hợp thứ 2 

(sau tổ chức thứ nhất được chọn) để ký kết hợp đồng. 

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã  ân  hâu thông báo đến các tổ chức đấu giá 

tài sản biết và đăng ký./. 

Nơi nhận:                                                  TRƯỞNG PHÒNG 
      -  ổng thông tin điện tử quốc gia về ĐG S; 

 -  ổng thông tin điện tử  hị xã  ân  hâu; 

 -   N  thị xã (báo cáo); 

 - VP  hị ủy Tân Châu; 

 - VP  ĐN  và   N  (p/h thực hiện đăng tải);   

      - Lưu V ,  uệ,  iền. 
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