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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 01 xe ô tô thanh lý của Sở Thông
tin và Truyền thông

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 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 tháng 12 năm 2017 của Bộ
Tài chính Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày
26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản
lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Quy định phân cấp thẩm quyền quản
lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu;
Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2016 của
UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu; Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 12/03/2018 của UBND tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu về việc sát nhập, hợp nhất Phòng chuyên môn thuộc Sở Thông tin
và Truyền thông và sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 1 Quyết định số 1072/QĐUBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh;
Căn cứ vào Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Thanh lý xe ô tô phục vụ công tác chung
dôi dư biển số 72C-0955 của Sở Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 021109/CT-TĐG.MDC.BRVT ngày 18
tháng 10 năm 2021 của Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu, Công ty CP Thẩm định
giá và Tư vấn Bất động sản Mạnh Đạt;
Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-STTTT ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Sở
Thông tin và Truyền thông Về việc Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá xe ô tô
thanh của Sở Thông tin và Truyền thông;
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo công khai
việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với các thông tin như sau:

2

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản:
- Tên đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Địa chỉ: 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà
Rịa- Vũng Tàu.
2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
2.1. Tài sản 1:
- Tên tài sản: Xe ô tô phục vụ công tác chung Toyota Hiace, biển kiểm soát
72C-0955;
- Giá khởi điểm: 49.800.000 đồng (Bốn mươi chín triệu, tám trăm ngàn
đồng chẵn). Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí có liên quan.
3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:
Các tổ chức đấu giá đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4, Điều 56, Luật
đấu giá tài sản, quy định. Cụ thể như sau:
- Có tên trong Danh sách tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp;
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá: Có trụ
sở riêng, có hội trường riêng tổ chức đấu giá, các thiết bị cần thiết khác đảm bảo
cho việc tổ chức đấu giá;
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Năm thành lập; đội
ngũ nhân viên; có kinh nghiệm trong việc đấu giá tài sản Nhà nước;
- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp theo quy định của pháp
luật hiện hành.
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Hồ sơ bao gồm:
+ Giấy đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập do cơ quan có thẩm
quyền cấp, giấy chứng nhận hoặc Thẻ đấu giá viên (bản sao);
+ Các tài liệu, giấy tờ chứng minh năng lực và kinh nghiệm của tổ chức
mình; Các giấy tờ khác thuộc hồ sơ năng lực.
- Thời gian nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính Từ 08 giờ 00 phút ngày
27/10/2021 đến hết ngày 16 giờ 29/10/2021.
Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu, địa chỉ: 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu.
Chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Sở –Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu, số 198 Bạch Đằng – Phường Phước Trung – Thành phố Bà Rịa,
điện thoại: 0254 3512228
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Ghi chú: (Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ thông
báo cho tổ chức đấu giá được lựa chọn và không hoàn trả hồ sơ cho tổ chức đấu
giá không được lựa chọn).
Nơi nhận:
- Đăng trên Cổng thông tin
Quốc gia về đấu giá tài sản công bố,
- Website Sở TTTT
- GĐ và các PGĐ Sở;
- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Tuấn

