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THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

Căn cứ Lật đấu giá tài sản năm 2016;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;
Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy 

định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài 
sản; Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp 
hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; 

Căn cứ Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh 
Quảng Nam Về việc điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 1876/QĐ-
UBND ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh và bán xe ô tô chức danh, phục vụ công 
tác chung dôi dư tiếp tục xử lý tại Quyết định số 1876/QĐ-UBND;

Căn cứ Quyết định số       /QĐ-STC ngày    /6/2022 của Sở Tài chính về 
Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá xe ô tô Toyota Vios, biển số 92-
3637;

Thực hiện Công văn số 2661/UBND-NC ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh 
về thi hành Luật đấu giá tài sản;

Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá 
tài sản để thực hiện đấu giá tài sản là xe ô tô như sau:

I. Tên, địa chỉ của cơ quan có tài sản đấu giá:
Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam, địa chỉ số 102 đường Trần Quý Cáp, thành 

phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
II. Tên tài sản, hiện trạng tài sản, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
1. Tên tài sản:
- Xe ô tô Toyota Vios NCP93LBEMRKU, biển số 92-3637; 
- Xe ô tô 05 chỗ ngồi; màu sơn: Bạc;
- Số máy: 1NZY093870, số khung: RL4BT9231A9510142; 
- Năm, Nước sản xuất: 2010, Việt Nam; 
- Loại nhiên liệu: xăng;
- Xe ô tô đăng ký lần đầu ngày 11/5/2010;
- Xe hết có hiệu lực đăng kiểm đến hết ngày 31/10/2022;
- Nguyên giá xe theo sổ sách kế toán 554.620.000 đồng, giá trị còn lại theo 

sổ sách kế toán 18.357.930 đồng; 
- Số Km đã đi: 223.000 km
2. Hiện trạng tài sản:



 Tình trạng thực tế xe ô tô đang còn hoạt động được; hệ thống đầu lắp bị 
mòn, nước sơn bong tróc vài nơi và khung, gầm rỉ rét một số chỗ; khóa cốp sau 
xe bị hỏng lúc đóng được, lúc không.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
Xe ô tô đưa ra bán đấu giá, với giá khởi điểm 190.000.000 đồng (một trăm 

chín mươi triệu đồng)
III. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
Theo quy định tại khoản 4, Điều 56 Luật đấu giá tài sản; Thông tư số 

02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn lựa chọn tổ 
chức bán đấu giá tài sản; Công văn số 2661/UBND-NC ngày 18/5/2020 của 
UBND tỉnh Quảng Nam.

IV. Thời gian, địa điểm, hình thức nộp hồ sơ đăng ký thực hiện tổ chức 
đấu giá tài sản:

1. Thời gian (ngày làm việc): Từ ngày thông báo đến 16 giờ 30 ngày 
29/6/2022 (trong giờ hành chính);

2. Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam, số 102 
đường Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;

3. Hình thức: Nộp trực tiếp hoặc nhận hồ sơ qua đường bưu điện. 
4. Thông báo này được đăng công khai trên trang thông tin điện tử của Sở 

Tài chính tỉnh Quảng Nam (http://stc.quangnam.gov.vn) và Cổng thông tin điện 
tử quốc gia về đấu giá tài sản (http://dgts.moj.gov.vn). 

V.  Một số lưu ý: 
1. Các tổ chức đăng ký nộp hồ sơ phải đảm bảo các điều kiện sau:
- Tổ chức đấu giá có tên trong danh sách do Bộ Tư pháp công bố;
- Hồ sơ năng lực: 01 bộ đầy đủ (kèm theo các tài liệu chứng minh năng lực, 

kinh nghiệm và có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền);
- Phương án đấu giá (của đơn vị đấu giá): 01 bộ gốc;
- Mức thù lao dịch vụ đấu giá trong trường hợp đấu giá thành, chi phí đấu 

giá trong trường hợp đấu giá không thành;
2. Người đến nộp hồ sơ phải có Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân 

hoặc Thẻ Căn cước công dân;
3. Không trả lại hồ sơ đối với các tổ chức không được xét chọn bán đấu giá 

tài sản;
Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản biết 

đăng ký thực hiện tổ chức đấu giá tài sản./.

Nơi nhận:
- Niêm yết tại trụ sở Sở Tài chính
tỉnh Quảng Nam;
- Cổng thông tin điện tử quốc gia về 
đấu giá tài sản (http://dgts.moj.gov.vn);
- Đăng Website của Sở Tài chính QNam;
- Ban GĐ Sở; 
- Phòng QLGiá-Công sản;
- Lưu: VT, KT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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