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UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ TÀI CHÍNH 

Số:          /TB-STC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày      tháng 7  năm 2021

THÔNG BÁO
V/v Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản công

Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;
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 của Luật 20/7/2021 của Sở Tài 
chính v/v phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản là vật chứng vụ án, tài sản 
của người bị kết án tịch thu xác lập quyền sở hữu toàn dân;

Sở Tài chính tỉnh Hải Dương thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá để thực 
hiện đấu giá lô tài sản tịch thu xác lập quyền sở hữu toàn dân với nội dung như sau:

I. Tên, địa chỉ của người có tài sản: Sở Tài chính tỉnh Hải Dương; địa chỉ: 
Số 15 Nguyễn Du, thành phố Hải Dương.

II. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm: 
1. Tài sản là xe ô tô: 01 xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA, loại xe VIOS E, màu 

nâu vàng, BKS: 30F-279.02; mức giá khởi điểm là: 200.000.000đồng (Hai trăm 
triệu đồng).

2. Tàu thuyền: 01 chiếc tàu thủy, loại vỏ xi măng, không biển kiểm soát và 
42,2m3 cát; mức giá khởi điểm là: 300.000.000đồng (Ba trăm triệu đồng).

3. Tài sản là xe mô tô:
- 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA, loại SIRIUS màu đỏ đen, đeo 

BKS: 34N5-6698; mức giá khởi điểm là: 1.000.000đồng (Một triệu đồng);
- 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu HONDA, loại BLADE màu đen trắng, đeo 

BKS: 34B3-649.86; mức giá khởi điểm là: 4.000.000đồng (Bốn triệu đồng);
- 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu HONDA, kiểu xe 67 màu đen xám, đeo BKS: 

86R-1998; mức giá khởi điểm là: 500.000đồng (Năm trăm nghìn đồng);
- 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA, loại Exiter màu đen, biển số 

15B1-519.78; mức giá khởi điểm là: 10.000.000đồng (Mười triệu đồng);
- 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu SYM, BKS 89F5-1920; mức giá khởi điểm là: 

300.000đồng (Ba trăm nghìn đồng);
- 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Wave màu trắng, gắn BKS: 34B2-535.48 không 

có số khung số máy (bán thu hồi phế liệu); mức giá khởi điểm là: 500.000đồng 
(Năm trăm nghìn đồng);

- 01 chiếc xe mô tô hiệu Honda Airblade mang BKS 34B2-920.82 (kèm 
Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô có số 036596 tên chủ xe Phạm Văn Giang cấp 
ngày 25/9/2015); mức giá khởi điểm là: 8.000.000đồng (Tám triệu đồng);
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4. Tài sản là thiết bị điện tử:
Lô tài sản gồm 01 bộ máy tính xách tay nhãn hiệu DELL và 28 chiếc điện 

thoại di động các loại; mức giá khởi điểm là: 4.480.000đồng (Bốn triệu, bốn trăm 
tám mươi nghìn đồng).

III. Tiêu chí để lựa chọn tổ chức đấu giá như sau:
 Các tổ chức đấu giá phải đảm bảo đáp ứng các tiêu chí sau:
- Về cơ sở vật chất, trang thiết bị: Có Trụ sở làm việc riêng, hội trường đấu 

giá và các máy móc trang thiết bị hiện đại và nhân sự để đảm bảo thực hiện việc 
đấu giá.

- Về năng lực: Tổ chức đấu giá phải có kinh nghiệm, năng lực, uy tín và có 
thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản từ 5 năm trở lên.

- Có phương án đấu giá cụ thể:
- Thù lao dịch vụ: Sở tài chính tỉnh Hải Dương  sẽ chi trả thù lao dịch vụ cho tổ 

chức đấu giá được lựa chọn theo 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 và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ 
Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

- Tổ chức đấu giá phải có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ Tư 
pháp công bố.

IV. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ đăng ký:
- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá tài sản bắt đầu từ 07 giờ 30 

phút ngày 26/7/2021  đến 15 giờ 00 phút ngày 03/8/2021 (trong giờ hành chính);
- Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký: Sở Tài chính tỉnh Hải Dương (Phòng Quản 

lý Giá- công sản)- Số 15 Nguyễn Du, thành phố Hải Dương.

Nơi nhận:
- Phòng TH&TKTC (để đăng tải lên webside);
- Văn phòng Sở (để phối hợp);
- Lưu VT, QLG-CS.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đồng Kim
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