
UBND TỈNH VĨNH LONG 

SỞ TƯ PHÁP 
CỘNG HÒA  XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1057/TB-STP Vĩnh Long, ngày 13 tháng 9 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
 

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Luật Đấu giá Tài sản nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 

2016; 

Căn cứ Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 ngày 5 năm 2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản; 

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về 

việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công; 

Căn cứ Công văn số 659/STC-QLGCS&TCDN ngày 28 ngày 4 năm 2021 của Sở 

Tài chính tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung dôi dư 

theo Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ (Đấu giá lần 3); 

Căn cứ Chứng thư số 81/2021/CT-ĐS/MIVC-VL ngày 19 tháng 7 năm 2021 của 

Công ty Cổ phần thẩm định giá và Tư vấn Đầu tư Miền Tây;  

Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-STP ngày 10 tháng 9 năm 2021 về việc phê duyệt giá 

khởi điểm tổ chức bán đấu giá thah lý xe ô tô đã qua sử dụng; 

Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, như 

sau:  

1. Tên đơn vị có tài sản (chủ tài sản):  

- Tên đơn vị: Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long 

- Địa chỉ: Số 8 đường 30 tháng 4, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

- Điện thoại: 02703 820038 

2. Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô Toyota Hiace; Số chỗ ngồi: 15; Biển số 64A-

0564. Năm sản xuất: 2005; Nước sản xuất: Việt Nam; Số khung: RZH115-8000519; Số 

máy: 2RZ-3404180 

3. Giá khởi điểm: 70.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng) 

4. Tiêu chí để lựa tổ chức bán đấu giá tài sản 

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 4, 

Điều 56 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, cụ thể như sau:  

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

đấu giá;  

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; 



- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong việc tổ chức đấu giá tài sản; 

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

luật;  

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

công bố;  

- Doanh nghiệp chấp hành tốt và không vi phạm các quy định của pháp luật về đấu 

giá tài sản.  

4. Thời gian nhận hồ sơ  

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 14/9/2021 đến ngày 16/9/2021 

5. Địa điểm nộp hồ sơ 

- Tên đơn vị: Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long 

- Địa chỉ: Số 8 đường 30 tháng 4, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

- Điện thoại: 02703 820.038 

Ghi chú:  

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc theo đường bưu điện; 

- Những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, 

Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long sẽ không hoàn trả hồ sơ. 

- Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long trân trọng thông báo./. 

 

 

Nơi nhận:  
- Cổng thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá; 

- Cổng thông tin điện tử Sở tư pháp tỉnh Vĩnh Long; 

- Lưu: VT, KT. 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 Hồ Thanh Tuấn 
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