UBND TỈNH LONG AN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1668 /TB-STTTT

Long An, ngày 17 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Căn cứ Luật Đấu giá tài ngày 17/11/2016;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;
Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 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 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 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính
hướng dẫn một số nội dung của 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 Quyết định số 6888/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh
về việc bán xe ô tô 16 chỗ, biển số 62A-001.28 do Sở Thông tin và Truyền
thông quản lý, sử dụng;
Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-STTTT ngày 12/8/2021 của Sở Thông tin
và Truyền thông về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản xe ô tô
16 chỗ ngồi, nhãn hiệu FORD, biển số 62A-001.28 do Sở Thông tin và Truyền
thông quản lý, sử dụng;
Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TTTT) thông báo công khai về việc lựa
chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:
1. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
Long An; Địa chỉ: 38 Thủ Khoa Huân, Phường 1, TP Tân An, tỉnh Long An; Số
điện thoại: 02723.523345; Email:stt@longan.gov.vn.
2. Tên Tài sản: Xe ô tô 16 chỗ ngồi, nhãn hiệu FORD, biển số 62A-001.28
do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý, sử dụng.
3. Giá Khởi điểm tài sản đấu giá:
STT

Tên Tài sản

I

Bán đăng ký lưu hành

1

Xe ô tô 16 chỗ ngồi, nhãn hiệu FORD, biển số
62A-001.28, số loại TRANSSIT JX6582T-M3, số
máy: CBP19107DURATORQ4D243H, số khung
RL3MLTGMCDJR28766, năm sản xuất 2013,

Giá khởi điểm (đồng)
200.000.000

2

niên hạn sử dụng 2033, nước sản xuất: Việt Nam
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
Sở TTTT tỉnh Long An lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo các tiêu chí
quy định tại Khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản như sau:
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối
với loại tài sản đấu giá;
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả nhất: thuyết minh phương án cụ thể;
- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản từ 02
năm trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký: Số lượng hợp đồng tổ chức
đấu giá thành công nhiều nhất trong 02 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng
ký;
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp với các quy định tại
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;
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công
bố còn hoạt động đến tính thời điểm hiện tại;
- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá
quyết định như: Tổ chức đấu giá có quy chế đấu giá áp dụng hình thức đấu giá
phù hợp theo hướng dẫn tại Công văn số 603/BTTP-ĐGTS ngày 28/6/2018 của
Cục Bổ trợ tư pháp-Bộ Tư pháp.
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
Tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Long An có đủ điều kiện nộp hồ
sơ đăng ký trực tiếp tại Sở TTTT tỉnh Long An từ 7 giờ 30 phút ngày 18/8/2021
đến 16 giờ 30 phút ngày 20/8/2021 hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ:
38 Thủ Khoa Huân, Phường 1, TP Tân An, tỉnh Long An; điện thoại 0272 3523
345.
6. Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
Nội dung thông báo này Sở TTTT đăng tải trên Cổng thông tin điện tử
tỉnh Long An và niêm yết tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông số 38 Thủ
Khoa Huân, Phường 1, TP Tân An, tỉnh Long An./.
Nơi nhận:
- Sở Tài chính (b/c);
- Cổng TTĐT tỉnh;
(webmaster@longan.gov.vn)
- Giám đốc, PGĐ Sở TTTT;
- Niêm yết tại Trụ sở Sở TTTT;
- Lưu: VT, VP. TL
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