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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 8  năm 2022

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 Đấu giá tài sản.
Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/222 của Bộ Tư pháp 

Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.  
Căn cứ Quyết định số 2262/QĐ-STC ngày 21/7/2022 của Sở Tài chính v/v 

phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn 
dân; Công văn số 1124/CTHANDS-NV ngày 01/8/2022 của Cục Thi hành án dân 
sự tỉnh Hải Dương V/v đề nghị bán tài sản là tang vật TTSC.

Sở Tài chính tỉnh Hải Dương thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá để thực 
hiện đấu giá lô tài sản được 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: 
Tài sản là xe ô tô: Xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger, loại xe XLS, màu ghi 

xám, BKS: 34C-167.41; mức giá khởi điểm là: 420.000.000đồng (Bốn trăm hai 
mươi triệu đồng).(Tịch thu ½)

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.
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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 ngày 

08/8/2022  đến hết ngày 11/8/2022 (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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