
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá tài sản thanh lý 

 

 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản; 

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 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-SXD ngày 29/11/2021 của Sở Xây dựng 

Về việc phê duyệt giá bán vật tư thu hồi sau tháo dỡ (đá Granite) cải tạo trụ sở 

Sở Xây dựng tỉnh An Giang;  

Sở Xây dựng thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

thanh lý với các nội dung như sau:  

1. Tên, địa chỉ của Đơn vị có tài sản đấu giá: Sở Xây dựng tỉnh An 

Giang, địa chỉ: Số 99, đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

2. Tên tài sản đấu giá: Vật tư thu hồi sau tháo dỡ (đá Granite), chi tiết: 

STT Tên vật tư  

Quy cách Số 

lượng 

(tấm) 

Diện 

tích 

(m2) 

Đơn 

giá mới  

Tỷ lệ 

còn 

lại 

(%) 

Giá trị 

còn lại  

Thành 

tiền  

(đồng) dài rộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10=9*6) 

1 Đá Granite 2cm 1,2 0,6 449 323,28 600.000  30%  180.000  58.190.400  

2 Đá Granite 2cm 1,6 0,6 11 10,56 600.000  30% 180.000    1.900.800  

3 Đá Granite 2cm 1,9 0,6 9 10,26 600.000  30%  180.000    1.846.800  

4 Đá Granite 2cm 0,6 0,6 71 25,56 600.000  30%  180.000    4.600.800  

5 Đá Granite 2cm 1,2 0,5 22 13,2 600.000  30%  180.000    2.376.000  

  TỔNG CỘNG 382,86       68.914.800  

  LÀM TRÒN 68.915.000  
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3. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 68.915.000 đồng (Bằng chữ: 

Sáu mươi tám triệu, chín trăm mười lăm ngàn đồng chẵn). 

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

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

(trụ sở đăng ký cụ thể, rõ ràng, ổn định đảm bảo cho cuộc đấu giá);  

-  Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả. 

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

đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật. Có đầy đủ bản sao 

chứng thực: Giấy đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định 

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

Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên. Ngoài ra, các tổ chức đấu giá có 

thể nộp thêm các hồ sơ khác có liên quan để chứng minh năng lực, kinh nghiệm 

và uy tín. 

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

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

bố. 

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

quyết định.  

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

- Thời gian nộp hồ sơ: trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày 

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

Sở Xây dựng và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản. 

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

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

-  Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Xây dựng tỉnh An Giang, địa chỉ: Số 99, 

đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, 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). 

* Yêu cầu đối với hồ sơ của tổ chức đấu giá tài sản bao gồm: 

- Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng 

nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập,....; 

- Bản cam kết của tổ chức đấu giá về tiến độ, cơ sở vật chất đủ điều kiện 

tổ chức bán đấu giá; 

- Bản mô tả theo các tiêu chí nêu trên; 

- Số lượng đấu giá viên (Bản sao chứng thực Chứng chỉ hành nghề đấu 

giá, Thẻ đấu giá viên); 

- Các cam kết khác (nếu có). 
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Nếu tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn đến hết 17 giờ 00 của ngày cuối 

cùng trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày Sở Xây dựng 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 Sở Xây dựng tỉnh An Giang 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. 

Sở Xây dựng tỉnh An Giang thông báo đến các tổ chức đấu giá tài sản biết 

và đăng ký./. 

 

Nơi nhận: 
GIÁM ĐỐC 

-  Các tổ chức ban đấu giá; 

-  Ban Giám đốc; 

-  Sở TC (để biết); 

- Cổng TTĐT Sở XD; 

- Lưu: VT, Bằng (1). 

 

 Nguyễn Thị Minh Thúy 
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