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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hoà An, ngày 07 tháng 9 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO  

LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

 

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

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 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 Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thanh lý tài sản; 

 Ủy ban nhân dân huyện Hòa An thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá 

tài sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng để tổ chức cuộc đấu giá tài sản, cụ thể như sau: 

1. Đơn vị thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: UBND huyện Hòa An 

Địa chỉ: Thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 

2. Tài sản đấu giá: 

a) Tên tài sản: Xe ô tô nhãn hiệu ISUZU, số loại TROOPER, biển kiểm soát 

11B-0586. 

b) Giá khởi điểm: 72.000.000 đồng (bẩy mươi hai triệu đồng. 

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Hồ sơ đăng ký thể hiện được 

các tiêu chí theo quy định tại khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 

01/2016/QH-14 ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do bên có tài sản đấu giá quy 

định cụ thể theo bảng tiêu chí đánh giá đối với các hồ sơ đăng ký tham gia lựa 

chọn tổ chức đấu giá kèm theo Thông báo này. 

4. Yêu cầu đối với hồ sơ đăng ký: 

- Đơn đăng ký tham gia tổ chức cuộc đấu giá (01 bản). 

- Một (01) bộ hồ sơ năng lực (đóng quyển) chứng minh đủ năng lực thực 

hiện theo tiêu chí nêu tại mục 3 Thông báo này. 

- Phương án đấu giá tài sản (đóng quyển, 01 quyển). 

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ: 

5.1. Thời gian nhận hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc 

lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Trong giờ hành chính). 

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (Hồ sơ gửi theo đường 

bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ 00’ của ngày kết thúc thông 

báo). 
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5.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hòa An 

Địa chỉ: Thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. 

Ủy ban nhân dân huyện Hòa An thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản 

biết và đăng ký./. 

 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 

- Cổng Thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài 

sản (để đăng thông tin); 

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cao Bằng; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TC-KH. 

 

 

 

 

 

Bế Đặng Chuyên 
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BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI  HỒ SƠ ĐĂNG KÝ  

THAM GIA LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ 
 

(Ban hành kèm theo Thông báo số 83/TB-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2020 của 

UBND huyện Hòa An lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản) 
 

1. Tiêu chí bắt buộc: Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng 100% các tiêu 

chí bắt buộc mới được đưa vào đánh giá về điểm. Trường hợp không đạt một trong 

các tiêu chí bắt buộc thì bị đánh giá là Không đạt và bị loại. 

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

1.2. Là tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã 

đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng (Có bản sao chứng thực đăng ký 

kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập của cơ quan có 

thẩm quyền; có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu 

giá viên). 

1.3. Có trụ sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

2. Tiêu chí chấm điểm: 

- Đơn vị nào đáp ứng các tiêu chí đánh giá, có điểm cao nhất là đơn vị được 

lựa chọn. 

- Trường hợp các đơn vị có điểm cao nhất, bằng nhau thì xét theo tiêu chí 

vượt mức tối đa, đơn vị nào có nhiều tiêu chí vượt mức điểm tối đa sẽ được lựa 

chọn./. 

S

T

T 

Tiêu chí Nội dung yêu cầu 
Chỉ tiêu  

đánh giá 

Chấm điểm 

Số 

điểm 

Tổng 

điểm 

1 

Cơ sở vật chất, 

trang thiết bị cần 

thiết bảo đảm cho 

việc đấu giá 

Có trang thiết bị cần thiết, 

bảo đảm cho việc tổ chức 

đấu giá được thuận lợi 

(Nơi niêm yết thông báo đấu 

giá, nơi phát hành hồ sơ và 

tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu 

giá trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng) 

Đáp ứng 

yêu cầu 
30 

30 
Không đáp 

ứng được 

yêu cầu 

0 

2 

Có phương án 

đấu giá khả thi, 

hiệu quả 

Theo quy định của Luật đấu 

giá tài sản số 01/2016/QH-14 

ngày 17/11/2016 (Các hình 

thức đấu giá, niêm yết, thông 

báo công khai tài sản, thời 

gian tiếp nhận hồ sơ, tổ chức 

cuộc đấu giá...) 

Đáp ứng yêu 

cầu 
25 

25 Không đáp 

ứng được 

yêu cầu 

0 
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Năng lực, kinh 

nghiệm và uy tín 

của tổ chức đấu 

giá tài sản 

Có kinh nghiệm và thời gian 

hoạt động lâu năm trong lĩnh 

vực đấu giá. 

 

Từ 10 năm 

trở lên 
10 

10 
Từ 05 năm 

đến dưới 10 

năm 

5 

Dưới 05 năm 3 

Số lượng đấu giá viên hành 

nghề tại đơn vị. 

 

Từ 05 đấu 

giá viên trở 

lên 

10 

10 

Dưới 05 đấu 

giá viên 
5 

Số lượng hợp đồng đấu giá 

đối với các loại tài sản trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng từ khi 

thực hiện Luật đấu giá tài sản 

năm 2016 đến nay 

Từ 15 hợp 

đồng trở lên 
10 

10 
Từ 10 đến 

15 hợp đồng 
5 

Dưới 10 hợp 

đồng 
2 

4 

Thù lao dịch vụ 

đấu giá, chi phí 

đấu giá tài sản 

phù hợp 

Mức thu không cao hơn quy 

định của Thông tư 

45/2017/TT-BTC ngày 

12/5/2017 của Bộ Tài chính 

quy định khung thù lao theo 

dịch vụ đấu giá tài sản. 

Đáp ứng yêu 

cầu 
15 

15 Không đáp 

ứng được 

yêu cầu 

0 

Tổng điểm: 
Đáp ứng 

yêu cầu 
100 100 
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