
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ THANH HOÁ 
 

Số:         /TB-UBND 

           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

      TP. Thanh Hoá, ngày         tháng      năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. 
 

 

Căn cứ Luật Đấu giá Tài sản số 01/QH14/2016 ngày 17/11/2016; 

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ về việc bán 

đấu giá tài sản; 

Căn cứ Quyết định số: 5101/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc thanh lý tài sản công (xe ô tô) của UBND thành phố Thanh Hóa;  

Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa thông báo về việc lựa chọn tổ chức 

đấu giá tài sản thanh lý là xe ô tô ISUZU biển số 36B-1072 cụ thể như sau: 

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá 

- Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa, Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Hoàng, 

phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

 2. Tên tài sản, chất lượng của tài sản đấu giá. 

TT Thông tin về tài sản xe Ô tô BKS 36B-1072 

1 Pháp lý, đặc điểm, quy cách, thông số kỹ thuật: 

1.1 

Pháp lý: 

Giấy đăng ký xe do Phòng CSGT - Công an tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 

07/6/2006 cho UBND thành phố Thanh Hóa, đăng ký lần đầu ngày 

07/6/2006. 

1.2 

Phương tiện:  

Biển đăng ký 36B-1072 

Loại phương tiện Ô tô con 

Nhãn hiệu ISUZU 

Số loại HI-LANDER V-SPEC TBR54F 

Số máy DA7766 

Số khung RLETBR54F5VD09344 

Năm sản xuất 2006 

 1.3 

Thông số kỹ thuật: 

Công thức bánh xe 4 x 2 

Vết bánh xe (mm) 1480/1455 

Kích thước bao (Dài x Rộng x 

Cao) (mm) 
4805x1770x1890 

Khối lượng bản thân (Kg) 1750 

Khối lượng toàn bộ theo TK/CP  2210/2210 
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Số chỗ ngồi 08 chỗ ngồi, 0 chỗ đứng, 0 chỗ nằm  

Loại nhiên liệu Dầu 

Thể tích làm việc của động cơ 

(cm3) 
2499 

Công suất lớn nhất/tốc độ quay 60(kW)/3900vph 

2 Hiện trạng tài sản:  

 

- Xe đã hư hỏng không đảm bảo kỹ thuật khi tham gia an toàn giao thông. 

- Nội thất xe sờn, xước, mòn 

- Lốp xe đã hao mòn. 

- Động cơ bị hoen rỉ. 

- Cần quay và hộp số bị hỏng. 

- Máy chảy dầu. 

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 

Giá khởi điểm để đấu giá tài sản thanh lý là: 128.654.000 đồng   

(Bằng chữ: Một trăm hai mươi tám triệu, sáu trăm năm mươi tư nghìn đồng) 

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

4.1. Quy định về tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

Các tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định 

tại Khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí khác do Ủy ban nhân dân 

thành phố Thanh Hóa quyết định, cụ thể như sau: 

a) Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá: Có trụ 

sở, địa chỉ cụ thể, rõ ràng, ổn định tại tỉnh Thanh Hóa để đảm bảo cho cuộc đấu 

giá; có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với tài sản là xe ô tô. 

b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả: Tổ chức đấu giá tài sản phải xây 

dựng phương án đấu giá tài sản chi tiết phù hợp với tài sản đưa ra đấu giá. 

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

- Tổ chức đấu giá tài sản được thành lập theo đúng quy định của pháp luật 

(có Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy đăng ký hoạt động hoặc Quyết 

định thành lập); 

- Có bản mô tả năng lực, kinh nghiệm và uy tín; 

- Có tối thiểu 01 đấu giá viên (có bản sao chứng thực Chứng chỉ hành nghề 

đấu giá, Thẻ đấu giá viên, Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, Hợp đồng lao 

động); 

- Có tối thiểu 01 hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đối với xe ô tô đã đấu giá 

thành công (có bản sao chứng thực hợp đồng và thanh lý hợp đồng kèm theo). 

d) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp hoặc Sở 

Tư pháp Thanh Hóa công bố. 
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đ) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định 

Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính quy định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ 

Trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định 

tại Luật đấu giá tài sản. 

4.2. Quy định về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

a) Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí tại điểm a, b, c, d mục 

4.1 thì mới được tiếp tục đánh giá tiêu chí tại điểm đ mục 4.1 nêu trên. Nếu tổ chức 

đấu giá tài sản không đáp ứng một trong các tiêu chí tại điểm a, b, c, d mục 4.1 thì 

sẽ không được lựa chọn. 

b) Trường hợp có từ 02 tổ chức đấu giá tài sản trở lên cùng đáp ứng tất cả 

các tiêu chí tại điểm a, b, c, d, đ mục 4.1 nêu trên thì tổ chức đấu giá nào có mức 

thù lao dịch vụ đấu giá thấp hơn sẽ được chọn. Nếu có từ 02 tổ chức đấu giá tài sản 

trở lên cùng có mức thù lao dịch vụ đấu giá bằng nhau thì tổ chức đấu giá nào có 

chi phí đấu giá tài sản thấp hơn sẽ được chọn. 

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

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:  

Từ ngày 12/01/2022 đến hết ngày 15/01/2022 (trong giờ hành chính). 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng HĐND và UBND thành phố Thanh Hóa; 

Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa. 

- Số điện thoại liên hệ: 0947.363.610 

- Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa thông báo để các tổ chức đấu giá tài 

sản biết và đăng ký tham gia theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch UBND thành phố (b/cáo); 

- Cổng thông tin điện tử UBND TP. Thanh Hóa 

(https://tpthanhhoa.thanhhoa.gov.vn); 

- Cổng thông tin điện tử quốc gia về 

đấu giá tài sản (dgts.moj.gov.vn); 

- Lưu VP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ  TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Việt Nga 
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