
UBND THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

Số:             /TB-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hoài Nhơn, ngày        tháng       năm 2022   

 

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tài sản thanh lý của  

Văn phòng HĐND và UBND thị xã Hoài Nhơn. 

 

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

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ tư 

pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. 

Căn cứ Quyết định số 3132/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc thanh lý xe ô tô, biển kiểm soát 77A 002.01 của Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã Hoài Nhơn quản lý, sử dụng. 

Văn phòng HĐND và UBND thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thông báo 

công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tài sản thanh lý, các tổ chức đấu 

giá tài sản có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký, cụ thể như sau: 

1. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Văn phòng HĐND và UBND thị xã 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, địa chỉ: số 06, đường 28/3, phường Bồng Sơn, thị xã 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 

2. Tên tài sản đấu giá: Xe ô tô biển kiểm soát: 77A 002.01, chi tiết như sau: 

+ Nhãn hiệu xe: TOYOTA         + Số loại: INNOVA 

+ Loại xe: Ô tô con;           + Số chỗ ngồi: 08 chỗ 

+ Số máy: 1TR-7537941          + Số khung: RL4XW42GXD9404280 

+ Năm sản xuất: 2013          + Năm đưa vào sử dụng: 2013 

+ Nước sản xuất: Việt Nam         + Màu sơn: Ghi Xám  

+ Thời hạn đăng kiểm: đến hết ngày 06/01/2023 

+ Nguyên giá: 763.400.000 đồng  

+ Giá trị còn lại (theo sổ sách kế toán): 253.467.000 đồng  

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 255.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi 

lăm triệu đồng). 

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

- Thực hiện theo Điều 3 và Phụ lục I ban hành tại Thông tư số 02/2022/TT-

BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu 

giá tài sản. 

- Ngoài ra tại mục V-Tiêu chí khác 

+ Tổ chức đấu giá tài sản có kinh nghiệm đấu giá lâu năm nhất: cộng 3 điểm. 



+ Tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề đã ký kết 03 hợp đồng dịch 

vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá và tổ chức đấu giá 

thành công tài sản tương tự: cộng 2 điểm. 

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: 

- Thời gian nộp hồ sơ: Thời hạn nộp hồ từ ngày 29/9/2022 đến 16 giờ 30 ngày 

03/10/2022 (Trong giờ hành chính). 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng HĐND và UBND thị xã Hoài Nhơn, địa chỉ: 

số 06, đường 28/3, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Lưu ý:  

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

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

không được lựa chọn 

- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và chứng minh nhân 

dân hoặc thẻ căn cước công dân để đối chiếu (Nếu nộp trực tiếp). Trong trường hợp 

gửi theo đường Bưu điện thì trên bì hồ sơ phải ghi rõ là Hồ sơ đăng ký tổ chức đấu 

giá tài sản (Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 16 giờ 

30 phút của ngày kết thúc thông báo) 

Văn phòng HĐND và UBND thị xã Hoài Nhơn thông báo đến các tổ chức đấu 

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

 

Nơi nhận: 
- UBND thị xã (báo cáo); 

- Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản; 

- Công thông tin điện tử UBND thị xã;  

- Lưu: VT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Trần Đinh 
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