
UBND HUYỆN CHƯ PĂH 

PHÒNG TÀI CHÍNH-KH 

 Số:          /TB-TCKH 

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Chư Păh, ngày      tháng 7  năm 2021 

                              

THÔNG BÁO 

V/v lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản. 

 

Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai; Địa chỉ: Số 81 

đường Hùng Vương, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai thông báo về 

việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá tang vật vi phạm hành chính và 

vật chứng vụ án tịch thu sung công quỹ nhà nước trên địa bàn huyện, cụ thể: 

1. Thông tin về tài sản bán đấu giá: 

- Lô tài sản số 01. Giá khởi điểm: 24.066.000 đồng. 

- Lô tài sản số 02. Giá khởi điểm: 14.000.000 đồng 

Tổng cộng giá trị của 02 lô tài sản: 38.066.000 đồng (Ba mươi tám triệu, không 

trăm sáu mươi sáu ngàn đồng) 

(Có bảng kê chi tiết tài sản lô số 01, 02 kèm theo) 

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

Tổ chức đấu giá tài sản phải có các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4, Điều 56 

Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đấu giá tài sản bao gồm: 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại 

tài sản đấu giá; 

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; 

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản; 

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của 

pháp luật; 

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố. 

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia:  

- Thời gian: Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá 

trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày thông báo được công khai. 

- Địa điểm: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chư Păh-  Số 81 đường Hùng 

Vương, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. 

* Lưu ý: Nộp hồ sơ trực tiếp, không qua đường bưu điện hoặc trung gian 

(Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn). 

Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Chư Păh mong được hợp tác với các Tổ 

chức đấu giá chuyên nghiệp./. 

                                 TRƯỞNG PHÒNG  
Nơi nhận:                                                                                 

- Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá TS; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT,KT. 

 

 

                                                                                       Nguyễn Quốc Hùng 
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