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THÔNG BÁO 

V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

  

Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá 

tài sản thanh lý với các nội dung sau: 

1. Người có tài sản bán đấu giá: Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam 

Địa chỉ: Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam. 

2. Tài sản đấu giá: 01 Xe ô tô biển số 90B-1359; Loại xe: 05 chỗ ngồi; 

Nhãn hiệu: Mazda 626; Nơi sản xuất: Việt Nam; Năm sản xuất: 2002; Số khung 

MH001425; Số máy: FS-383645. Các hệ thống tổng thành của xe bị biến xấu 

trạng thái kỹ thuật hư hỏng. 

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 82.800.000 đồng (Bằng chữ: Tám 

mươi hai triệu tám trăm nghìn đồng). 

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Thực hiện theo Luật đấu giá tài sản 

ngày 17 tháng 11 năm 2016; Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của 

Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo những tiêu chí sau: 

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

loại tài sản đấu giá. 

b. Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.  

c. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản. 

d. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp. 

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

f. Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá: 

- Có kinh nghiệm trong việc tổ chức đấu giá tài sản công là xe ô tô thanh lý. 

- Có trụ sở đặt trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: 

- Thời gian: Từ ngày 04/7/2022 đến hết ngày 06/7/2022 (trong giờ hành chính). 

- Địa điểm: Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, Đường Lê Chân, phường 

Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 

- Số điện thoại: 02263.852.730 
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Sở Tư Pháp tỉnh Hà Nam thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản được 

biết, đăng ký tham gia./. 

Nơi nhận: 
- Cổng TTĐTQG về đấu giá tài sản; 

- Cổng TTĐT Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam; 

- Niêm yết tại trụ sở Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 Vũ Minh Hậu  

  
 


		2022-07-01T14:15:30+0700


		2022-07-01T14:48:24+0700


		2022-07-01T14:48:24+0700


		2022-07-01T14:48:24+0700


		2022-07-01T14:48:24+0700




