
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

THANH TRA THÀNH PHỐ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

Số:              /TB-TTTP  

 

 
      Hải Phòng, ngày        tháng 11 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá  

01 xe ô tô thanh lý do Thanh tra thành phố quản lý 

 

Căn cứ Bộ Luật dân sự 2015; 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản 2016  và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Thanh tra thành phố Hải Phòng thông báo về lựa chọn tổ chức đấu giá tài 

sản theo các nội dung cụ thể như sau: 

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá.  

- Tên: Thanh tra thành phố Hải Phòng. 

- Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, phường Cầu Đất, quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải Phòng. 

- Điện thoại: 02253.921.910. 

- Địa chỉ mail: thanhtra@haiphong.gov.vn. 

2. Tên tài sản đấu giá, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá. 

- Tài sản: 01 xe ô tô 16 chỗ ngồi, nhãn hiệu Toyota Hieace, Biển kiểm 

soát 16A-0712 đã hết niên hạn sử dụng. 

- Giá khởi điểm của tài sản: 14.400.000 (Mười bốn triệu, bốn trăm nghìn 

đồng). 

(Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế Giá trị gia tăng) 

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; 

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

với loại tài sản đấu giá; 

- Có ít nhất 01 Hội trường để phục vụ cuộc đấu giá, loa đài, ánh sáng, 

điều hòa, quạt, bàn ghế, nước uống …Đủ điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá có 

sức chứa từ 20 khách hàng tham gia đấu giá trở lên. 

- Đảm bảo đầy đủ về mặt an ninh, trật tự. 

- Đơn vị tổ chức đấu giá phải có ít nhất 05 (năm) đấu giá viên trở lên và 

có khả năng xử lý mọi tình huống xảy ra trong cuộc đấu giá. 

b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; 
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- Tư vấn phương án đấu giá nào là khả thi và hiệu quả nhất để cuộc đấu 

giá đạt kết quả tốt nhất có thể. 

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

- Doanh nghiệp phải hoạt động đấu giá trên địa bàn Hải Phòng ít nhất là 

05 năm kinh nghiệm điều hành thực tế. 

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

Theo Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 

12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá 

tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản. 

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

công bố. 

f)  Hồ sơ pháp lý: Đăng ký kinh doanh, các quyết định có liên quan, 

chứng chỉ hành nghề, thẻ đấu giá viên … 

g) Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá. 

h) Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu 

giá quyết định; 

i) Trường hợp pháp luật quy định việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

thông qua đấu thầu thì thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về 

đấu thầu, 

4. Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá 

- Công văn đăng ký tham gia tổ chức đấu giá (bản chính); 

- Hồ sơ năng lực của đơn vị. 

(Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đã nộp sẽ 

không được hoàn trả. Tổ chức đấu giá tài sản không được lựa chọn sẽ không 

nhận được thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Thanh tra 

thành phố Hải Phòng). 

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

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 10/11/2022 đến hết 17 giờ 00 phút 

ngày 15/11/2022 (trong giờ hành chính). 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Thanh tra thành phố Hải Phòng, Địa chỉ: Số 

51 Lương Khánh Thiện, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 

Phòng. 
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Thông báo này được niêm yết tại trụ sở cơ quan Thanh tra thành phố, 

Cổng thông tin điện tử của cơ quan Thanh tra thành phố và đăng tải trên Cổng 

thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản để các tổ chức đấu giá tài sản biết 

và đăng ký theo quy định. 

Thanh tra thành phố trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 

- Cổng TTĐTQG về ĐGTS; 

- Cổng thông tin điện tử cơ quan; 

- CTT, PCTT; 

- Hội đồng xác định giá trị tài sản; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT. 

 

CHÁNH THANH TRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Hùng Thiện 
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