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THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016;
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 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 tại 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 ngày 12 tháng 5 năm 2017 của 
Bộ Tài chính;

Căn cứ Công văn số 2815/UBND-NCKS ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh về 
việc tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản, nhất là đấu giá quyền 
khai thác khoáng sản;

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-STC ngày 30/6/2022 của Sở Tài chính về 
việc phê duyệt Phương án xử lý tài sản tịch thu do cơ quan Thi hành án cấp tỉnh 
chuyển giao;

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-STC ngày 04/7/2022 của Sở Tài chính về 
việc bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước;

Sở Tài chính Quảng Nam thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
để thực hiện đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước như sau:

I. Thông tin của người có tài sản đấu giá.
- Đơn vị: Sở Tài chính Quảng Nam
- Địa chỉ: Số 102 Trần Qúy Cáp, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
II. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá.
1. Tài sản đấu giá: 
- Lô số 1: 34 cái điện thoại, 03 bộ máy vi tính, 01 thiết bị điện tử là đấu phát 

wifi (Đã qua sử dụng, trầy xước, không khởi động được, không có sạc và phụ kiện 
kèm theo). Giá khởi điểm: 3.430.000 đồng (Ba triệu, bốn trăm ba mươi ngàn 
đồng).

- Lô số 2: 02 chiếc xe mô tô 02 bánh (Có giấy tờ xe kèm theo), 01 chiếc xe 
lôi 03 bánh (Bán phế liệu, không được đăng ký lưu hành). Giá khởi điểm: 
19.000.000 đồng (Mười chín 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-BTC ngày 08/2/2022 của Bộ Tư Pháp về hướng dẫn lựa chọn tổ chức 
bán đấu giá tài sản; Công văn số 2815/UBND-NCKS ngày 06/5/2022 của UBND 
tỉnh.

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

- Thời gian các tổ chức nộp hồ sơ: Từ ngày 06/7/2022 đến ngày 11/7/2022 
(trong giờ hành chính).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Quản lý Giá và Công sản, Sở Tài chính Quảng 
Nam (Số 102 Trần Quý Cáp, TP Tam Kỳ, Quảng Nam)

- Hình thức: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Người đến nộp hồ sơ 
trực tiếp phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước 
công dân. Lưu ý: Không hoản trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn.

- Thông báo này được đăng công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Tài 
chính (http://stc.quangnam.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá 
tài sản (http://dgts.moj.gov.vn).

Sở Tài chính Quảng Nam trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Lưu: VT, VP, GCS.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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