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UBND HUYỆN AN LÃO 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KH 
   

        Số:        /TB-TCKH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Lão, ngày       tháng      năm 2022 

 

THÔNG BÁO  

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016; 

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; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài 

chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 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; 

Căn cứ Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư Pháp về 

việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; 

Căn cứ Quyết định số 3121/QĐ-UBND ngày 09/09/2022 của UBND 

huyện An Lão “Về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là vật chứng vụ án, 

tài sản của người bị kết án tịch thu” và Quyết định số 4857/QĐ-UBND ngày 

31/12/2021 của UBND huyện An Lão “Về việc phê duyệt phương án xử lý tài 

sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu” 

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện An Lão Thông báo về việc lựa chọn tổ 

chức đấu giá để đấu giá tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án 

tịch thu, cụ thể như sau:  

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

- Tên đơn vị: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện An Lão. 

- Địa chỉ: Khu Phố 2, Thị Trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định. 

2. Tên tài sản đấu giá: 

- Tài sản đấu giá: Đấu giá tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị 

kết án tịch thu.  

- Giá khởi điểm: 3.959.500 đồng (Ba triệu chín trăm năm mươi chín ngàn 

năm trăm đồng). 

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá 

3.1. 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 chỉ tiêu theo quy định 

tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, Điều 3 và Phụ lục I ban hành kèm theo Thông 
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tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư Pháp và các tiêu chí khác do 

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện An Lão quyết định, cụ thể như sau: 

(Kèm theo bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản) 

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

 - Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng theo bảng tiêu chí đánh giá, chấm 

điểm tổ chức đấu giá tài sản, và có số điểm cao nhất thì được lựa chọn. 

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

các tiêu chí có số điểm đánh giá bằng nhau, 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. 

 4. 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 

28/11/2022 đến hết ngày 01/12/2022 (nộp hồ sơ trong giờ hành chính). 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện An Lão; Địa 

chỉ: Khu Phố 2, Thị Trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định. 

 - Số điện thoại liên hệ: 02563.875.616 

 * Lưu ý: 

 - Hồ sơ đăng ký tham gia có thể nộp trực tiếp cho Đơn vị hoặc gửi 

chuyển phát nhanh theo đường bưu điện (hồ sơ chuyển phát bằng đường 

bưu điện được tính theo dấu bưu điện phù hợp thời gian yêu cầu nhận hồ 

sơ).  

- Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá được đóng thành quyển, 

niêm phong, có chữ ký người đại diện và đóng dấu đơn vị, không trả lại hồ 

sơ nếu không được lựa chọn. 

 Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện An Lão thông báo để các tổ chức đấu 

giá tài sản có đủ các tiêu chí, điều kiện nêu trên biết, đăng ký tham gia theo quy 

định./. 

 

Nơi nhận: 
- Cổng thông tin điện tử quốc  

gia về đấu giá tài sản; 

- UBND huyện (thay BC); 

- Trang TT điện tử huyện;  

- Lưu VT                                                                                            
 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thấm 
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