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UBND HUYỆN TÁNH LINH  

PHÒNG TÀI CHÍNH-KH 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

    Số: 03 /TTr-TCKH   Tánh Linh, ngày 03 tháng 3  năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
 

 

I. Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Tánh Linh 

Địa chỉ: Thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. 

II. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 

  - 125 m
3  

cát xây dựng.  

     - Tại xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận (tại bãi tập kết) 

- Giá khởi điểm: 25.000.000 đồng  

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

  1. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá 

quyền sử dụng đất: 

- Về cơ sở vật chất: Có trụ sở địa chỉ rõ ràng.  

- Về trang thiết bị: 

+ Máy vi tính (máy vi tính xách tay hoặc máy vi tính để bàn), Máy in 

  + Biển tên, thẻ đấu giá viên, thẻ khách hàng tham gia đấu giá, thẻ đại biểu 

tham dự phiên đấu giá…và các công cụ, dụng cụ, văn phòng phẩm phục vụ việc 

đấu giá. 

2. Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả: 

-  Có Quy chế cuộc đấu giá phù hợp theo quy định hiện hành. 

  -  Lựa chọn hình thức đấu giá phù hợp, đa dạng để tránh để lộ thông tin, 

hạn chế tiêu cực trong đấu giá về vấn nạn “cò” đấu giá làm lũng đoạn giá. 

  - Có Website của công ty, hoặc Trung tâm đã thực hiện ký hợp đồng về 

việc đăng tin quảng cáo với các đơn vị có uy tín.  

-  Bảo mật tuyệt đối thông tin của khách hàng tham gia đấu giá. 

  - Một số nội dung khác tùy theo điều kiện, đặc điểm của tài sản đấu giá. 

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

-  Là Tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã 

đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp. 

- Thời gian hoạt động: Có từ 01 năm kinh nghiệm trở lên. 
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- Có tối thiểu 01 đấu giá viên đang hoạt động thường xuyên tại công ty 

hoặc Trung tâm. 

  -  Đấu giá viên tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định, 

có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên. 

  4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định 

của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản. 

  5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản được Bộ Tư Pháp 

công bố. 

  6. Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu 

giá quyết định: 

  -  Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của đơn vị (Bản sao chứng thực đăng ký 

kinh doanh có ngành nghề kinh doanh phù hợp theo quy định của Pháp luật; 

Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập). 

  - Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, phối hợp bàn giao tài sản đấu giá 

cho khách hàng. 

  - Các công tác hỗ trợ khác cho đơn vị có tài sản đấu giá.  

  - Có tài khoản tại nhiều Tổ chức tín dụng khác nhau để khách hàng có 

nhiều sự lựa chọn trong việc nộp tiền đặt trước và tránh việc tổ chức tín dụng để 

lộ thông tin. 

  -  Phải có makét cho mỗi phiên đấu giá. 

IV. Thời gian địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: 

- Thời gian: 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành thông báo này. 

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 

Tánh Linh, Số điện thoại: 0252.3880054 

  Địa chỉ: Thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. 

UBND huyện Tánh Linh mong nhận được sự hợp tác của các tổ chức đấu 

giá chuyên nghiệp./. 
 

Nơi nhận:  
  - UBND huyện;  

  - Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

  - Website bộ tư pháp (https://dgts.moj.gov.vn) 

  - Ban biên tập Trang TTĐT huyện (công khai); 

  - UBND xã Suối Kiết;  

  - Các đơn vị, tổ chức có liên quan; 

  - Lưu: VT, TC-KH. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
 

 

                   Lê Xuân Tuấn 
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