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QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc phê duyệt phương án đấu giá tài sản thanh lý  

Xe ô tô của Huyện ủy và UBND huyện Yên Định. 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN ĐỊNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đấu giá Tài sản số 01/QH14/2016 ngày 17/11/2016 ; 

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ về việc bán 

đấu giá tài sản;  

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư  số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính về quy định 

chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; 

Căn cứ Quyết định số 5625/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc thanh lý tài sản công (xe ô tô) của Huyện ủy và UBND huyện Yên 

Định;  

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch tại tờ trình số    16/TTr – 

TCKH ngày 15 tháng 01 năm 2021 về việc đề nghị phê duyệt phương án đấu giá tài 

sản thanh lý tài sản công (xe ô tô) của Huyện ủy và UBND huyện Yên Định. 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1. Phê duyệt phương án đấu giá tài sản thanh lý tài sản công (xe ô tô) của 

Huyện ủy và UBND huyện Yên Định với nội dung chính như sau: 

I. KẾ HOẠCH ĐẤU GIÁ 

1. Thông tin chung về tài sản đấu giá 

1.1. 01 xe ô tô con MITSUBISHI PAJERO GL (7 chỗ ngồi) 

+ Nhãn hiệu: MITSUBISHI 

+ Số loại: PAJERO GL 

+ Biển kiểm soát: 36B-1646 

+ Năm sản xuất: 2001 

+ Năm đưa vào sử dụng: 2002 

+ Nơi sản xuất: Việt Nam 

+ Số khung: RLA00V31V11000192



+ Số máy: 4G64-DM6038 

+ Kích thước bao: 4755x1695x1865 mm 

+ Khối lượng bản thân: 1790 kg 

+ Thể tích làm việc của động cơ: 2351 cm3 

+ Loại nhiên liệu: Xăng 

+ Màu sơn: Xanh 

- Các hồ sơ, giấy tờ kèm theo xe 

+ Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số KD 2879119, số phiếu kiểm định 

3603D-19897/20 có hiệu lực đến thết ngày 28/12/2020 của Trung tâm đăng 

kiểm xe cơ giới Thanh Hóa cấp ngày 29/6/2020. 

+ Đăng ký xe ô tô số: 0013552 do công an Thanh Hóa cấp ngày 30 

tháng 05 năm 2002 

1.2. 01 xe ô tô FORD RANGER-UV7C-SKLD 

+ Nhãn hiệu: Ford  

+ Số looại: RANGER-UV7C-SKLD 

+ Biển kiểm soát: 36B- 1329 

+ Năm sản xuất và đưa vào sử dụng: 2008 

+ Nơi sản xuất: Việt Nam 

+ Số khung : RL24DRHMM7PR05732 

+ Số máy: WLAT879214 

+ Kích thước bao: 5200 x 1804 x 2430 mm 

+ Kích thước bao thùng xe: 1750 x 1700 x 1500 

+ Khối lượng bản thân: 2200 kg 

+ Khối lượng toàn bộ theo TK/CP TGGT: 2890/2890 kg 

+ Thể tích làm việc của động cơ: 2499 cm3 

+ Loại nhiên liệu: Diesel 

+ Màu sơn: Trắng 

- Các hồ sơ, giấy tờ kèm theo xe 

+ Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số KD 2876567, số phiếu kiểm định 

3603D-17149/20 có hiệu lực đến hết ngày 02/12/2020 của Trung tâm đăng 

kiểm xe cơ giới Thanh Hóa cấp ngày 03/6/2020. 

+ Đăng ký xe ô tô số: 001040 do công an Thanh Hóa cấp ngày 

20/03/2008 



1.3. Hiện trạng tài sản: 

Xe ô tô đã sử dụng vượt quá số km sử dụng theo quy định, bị hư hỏng, 

việc sửa chữa không có hiện quả. 

2. Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá: tháng 02 năm 2021. 

3. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá 

a. Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá: 

- Tổ chức, các nhân có nhu cầu. 

b. Người không được đăng ký tham gia đấu giá: 

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế 

năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi 

hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ 

được hành vi của mình; 

- Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, 

mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc 

đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh 

ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản; 

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền 

quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền 

quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật; Cha, mẹ, vợ, 

chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại khoản này; 

4. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. 

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có: 

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Tổ chức bán đấu giá chuyên 

nghiệp phát hành;  

- Đối với khách hàng cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ CCCD và 

sổ hộ khẩu (bản photo có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền). 

- Đối với khách hàng là tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật của tổ chức (bản 

photo có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền). 

- Khách hàng tham gia đấu giá thực hiện việc đăng ký và hoàn tất thủ tục 

đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn do Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp 

quy định trong Thông báo bán đấu giá. 

5. Điều kiện được tham gia đấu giá 

Tổ chức, cá nhân (gọi là khách hàng) được tham gia đấu giá khi có đủ các 

điều kiện sau: 

- Có hồ sơ tham gia đấu giá đầy đủ, hợp lệ. 

- Nộp đủ tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá. 

- Khi tham gia đấu giá phải mang theo giấy nộp tiền đặt trước (bản chính); 

Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ CCCD (bản chính) để chứng minh là chủ thể 

đăng ký tham gia đấu giá (trong trường hợp chủ thể đăng ký không thể tham gia 

đấu giá được thì có thể ủy quyền; việc ủy quyền phải theo đúng quy định của 

pháp luật). 



6. Tiền đặt trước để tham gia đấu giá 

6.1. Tiền đặt trước để tham gia đấu giá:  

- Tiền đặt trước để tham gia đấu giá (tính cho 01 bộ hồ sơ đấu giá) từ 5% - 

20% giá khởi điểm của tài sản. Do tổ chức đấu giá tài sản và phòng Tài chính - 

Kế hoạch thống nhất (được thông báo cụ thể trong hồ sơ đấu giá). 

- Tiền đặt trước được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức 

đấu giá tài sản mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại 

Việt Nam. Được thông báo trong quy chế đấu giá của tổ chức đấu giá. Trường 

hợp tiền đặt trước dưới 5 triệu đồng người tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp 

cho tổ chức đấu giá. 

- Thời gian nộp tiền đặt trước được thông báo cụ thể trong hồ sơ đấu giá. 

Tổ chức đấu giá tài sản chỉ được thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá 

trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, trừ trường hợp tổ 

chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải 

trước ngày mở cuộc đấu giá. Tổ chức đấu giá tài sản không được sử dụng tiền đặt 

trước của người tham gia đấu giá vào bất kỳ mục đích nào khác. 

6.2.Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá 

được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp 

đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi 

được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy 

định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

6.3. Người tham gia đấu giá không được lấy lại khoản tiền đặt trước và 

khoản tiền này được sung quỹ Ngân sách Nhà nước trong các trường hợp sau: 

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá mà không 

thuộc trường hợp bất khả kháng; 

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm sau: 

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng 

ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá; 

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có 

tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, 

làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản; 

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá; 

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai 

lệch kết quả đấu giá tài sản; 

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan. 

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật 

Đấu giá tài sản; 

d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của 

Luật Đấu giá tài sản; 

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu 

giá tài sản. 

6.4. Người tham gia đấu giá được trả lại khoản tiền đặt trước trong các 

trường hợp sau: 



- Cuộc đấu giá không được tổ chức hoặc tài sản không được đấu giá do 

không đủ hai người trở lên tham gia. 

- Người tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá và không vi phạm các 

nội dung quy định tại khoản 4.3 (nêu trên). 

- Tham gia đấu giá nhưng xin huỷ bỏ đăng ký tham gia đấu giá trong thời 

hạn đăng ký tham gia đấu giá được thông báo. 

- Người được công bố trúng đấu giá bổ sung nhưng từ chối mua (trong 

trường hợp được công bố trúng đấu giá bổ sung theo quy định tại Điều 51 của Luật 

Đấu giá tài sản). 

- Đã đăng ký tham gia đấu giá được xác định là đủ điều kiện nhưng không 

có mặt tại cuộc đấu giá khi cuộc đấu giá đã khai mạc mà có lý do chính đáng 

(trường hợp bất khả kháng). 

- Khoản tiền đặt trước trong các trường hợp nêu trên được trả chậm nhất là 

03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá. 

7. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 

TT Giá khởi điểm của tài sản Mức thu tối đa (đồng/hồ sơ) 

1 Từ 20 triệu đồng trở xuống 50.000 

2 Từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng 100.000 

3 Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 150.000 

4 Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng 200.000 

5 Trên 500 triệu đồng 500.000 

- Tổ chức đấu giá tài sản bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham 

gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản 

cho đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày. 

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá không được hoàn trả lại (trừ trường hợp cuộc 

đấu giá không tổ chức được). 

8. Nguyên tắc, hình thức, phương thức đấu giá và bước giá. 

8.1. Nguyên tắc đấu giá:  

- Tuân thủ quy định của pháp luật. 

- Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan. 

- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham 

gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài 

sản, đấu giá viên. 

- Cuộc đấu giá phải do đấu giá viên điều hành. 

- Phải có từ hai khách hàng trở lên đủ điều kiện tham gia đấu giá, mới tổ chức 

đấu giá. 

8.2. Hình thức đấu giá: 



- Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Đấu giá liên tục từng vòng 

đấu (tối đa 2 vòng) 

8.3. Phương thức đấu giá: 

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. 

8.4. Bước giá: 

- Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu giữa lần trả giá sau so với lần trả giá 

trước liền kề. 

- Bước giá để tổ chức đấu giá là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền 

kề trước ( Bước giá áp dụng trong trường hợp có 2 khách hàng cùng trả giá cao 

nhất và đồng ý đấu giá vong tiếp theo để chọn ra người trúng đấu giá). 

9. Cách xác định người trúng đấu giá 

- Là người có giá trả cao nhất của vòng đấu cuối cùng tại phiên đấu giá, 

được đấu giá viên công bố công khai kết quả trúng đấu giá tại phiên bán đấu giá 

(không được thấp hơn giá khởi điểm của vòng đấu đó). 

- Trường hợp nhiều khách hàng có cùng mức giá trả cao nhất bằng nhau 

và không có khách hàng nào có yêu cầu đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức rút 

thăm giữa các khách hàng này để xác định khách hàng trúng đấu giá. 

10. Kinh phí, nguồn chi phí tổ chức thực hiện đấu giá 

10.1. Các khoản phải thu 

- Thu từ bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. 

- Thu từ tiền bán tài sản 

- Thu tiền vi phạm đấu giá (tiền đặt trước) vào ngân sách (nếu có) 

10.2. Các khoản phải chi 

- Chi phí đấu giá tài sản: 

- Thù lao dịch vụ đấu giá: Từ nguồn đấu giá tài sản  (quy định theo thông 

tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính). 

- Chi phí kiểm định, đăng kiểm, xác định giá. 

- Chi phí thẩm định giá; 

- Chi phí khác có liên quan. 

- Thu nộp vào ngân sách nhà nước. 

11. Dự kiến giá trị thu được và đề xuất việc sử dụng nguồn thu 

- Dự kiến giá trị thu được:  141 082 000 đồng 

- Đề xuất sử dụng nguồn thu: 141 082 000 đồng 

+ Thù lao dịch vụ, chi phí đấu giá: 6 820 000 đồng 

+ Chi phí thẩm định giá: 8 500 000 đồng 

+ Thu nộp ngân sách nhà nước:  125 762 000 đồng 

12. Phương thức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá 

a) Lựa chọn công khai. 

b) Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm: 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc 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; 

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

13. Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá tài sản: Phòng Tài 

chính - Kế hoạch huyện Yên Định. 

14. Ký hợp đồng thực hiện kết quả trúng đấu giá, thanh toán tiền mua 

tài sản đấu giá và bàn giao tài sản 

14.1. Ký hợp đồng thực hiện kết quả trúng đấu giá:  

Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày có quyết định 

phê duyệt kết quả bán đấu giá tài sản, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên 

Định có trách nhiệm ký kết hợp đồng thực hiện kết quả trúng đấu giá với khách hàng 

trúng đấu giá. 

14. 2. Thanh toán tiền mua tài sản đấu giá: 

- Khách hàng trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán số tiền mua tài sản bán 

đấu giá trong thời hạn 05 ngày kể từ thời điểm ký kết Hợp đồng mua bán tài sản; 

- Phương thức thanh toán tiền mua tài sản: Khách hàng mua được tài sản 

thanh toán bằng tiền mặt (VNĐ) hoặc chuyển tiền vào tài khoản tạm giữ của Sở 

Tài chính Thanh Hóa, số tài khoản: 3941.1020159 tại Kho bạc nhà nước tỉnh 

Thanh Hóa. 

14.3. Bàn giao tài sản trúng đấu giá:  

- Sau khi người trúng đấu giá thanh toán đủ số tiền mua tài sản trúng đấu 

giá, UBND huyện Yên Định bàn giao tài sản và hồ sơ, giấy tờ hợp pháp kèm 

theo cho người trúng đấu giá theo đúng cam kết tại hợp đồng thực hiện kết quả 

trúng đấu giá. 

15. Quyền và trách nhiệm của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Định 

- Lựa chọn tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để ký hợp đồng thuê đơn vị 

thực hiện cuộc bán đấu giá tài sản, đảm bảo tính công khai, minh bạch theo quy 

định của pháp luât. 

- Ký hợp đồng và thanh toán thù lao dịch vụ đấu giá và chi phí đấu già tài 

sản cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp. 

- Cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý, giấy tờ có liên quan đến tài sản đấu giá 

cho Tổ chức bán đấu giá. 

- Tham gia giám sát cuộc bán đấu giá. 

- Yêu cầu dừng cuộc đấu giá nếu phát hiện có vi phạm. 

- Ký hợp đồng thực hiện kết quả trúng đấu giá với người trúng đấu giá; đôn 

đốc người trúng đấu giá tài sản nộp tiền trúng đấu giá. 

- Hoàn tất hồ sơ, bàn giao tài sản và hồ sơ, giấy tờ kèm theo cho người 

trúng đấu giá. 

- Nộp tiền thu được của người tham gia đấu giá vi phạm quy chế đấu giá 

vào Ngân sách nhà nước. 



16. Quyền và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá 

16.1 Quyền lợi 

Được đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá cung cấp đầy đủ các thông tin về 

tài sản được đấu giá kể từ khi niêm yết và thông báo công khai việc đấu giá cho 

đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 (hai) ngày. Người tham gia đấu giá có thể ủy 

quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham gia đấu giá. 

16.2 Nghĩa vụ  

- Chấp hành đúng và đầy đủ các quy định tại phương án đấu giá này và các 

quy định hiện hành của pháp luật có liên quan. 

- Chấp hành nghiêm túc Quy chế cuộc bán đấu giá tài sản của Tổ chức bán 

đấu giá. 

17. Quyền lợi và nghĩa vụ của Người trúng đấu giá 

17.1. Quyền lợi 

Được bàn giao tài sản theo kết quả trúng đấu giá, và hồ sơ, giấy tờ tài sản có 

liên quan. 

17.2. Nghĩa vụ 

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định tại Quyết định này và nội dung  

Quy chế đấu giá tài sản của Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp và các cam kết 

khi tham gia đấu giá; thực hiện đúng các cam kết trong Hợp đồng đã ký kết khi 

trúng đấu giá. 

- Phải nộp các khoản phí và lệ phí theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật hiện hành. 

- Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc thì người trúng 

đấu giá báo cáo cấp có thẩm quyền để được xem xét giải quyết. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tổ chức thực hiện 

Căn cứ Phương án đấu giá tài sản được Chủ tịch UBND huyện Yên Định 

phê duyệt,  Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Định chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị có liên quan có trách nhiệm: 

Tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo để đấu giá tài sản đảm bảo 

quy định tại Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Nghị định số 

62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản; Thông tư số 45/2017/TT-BTC 

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

theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản; Thông  tư  số 48/2017/TT-BTC ngày 

15/5/2017 của Bộ Tài chính về quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá 

tài sản; và các quy định hiện hành khác có liên quan của Nhà nước. 

- Thực hiện ký hợp đồng với Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp để tổ chức này 

triển khai việc đấu giá theo quy định. 



- Hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định phê duyệt kết quả đấu giá tài sản theo 

quy định. 

- Ký Hợp đồng thực hiện kết quả trúng đấu giá tài sản với người trúng đấu giá.  

- Hoàn tất thủ tục, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện bàn giao 

tài sản trúng đấu giá cho người trúng đấu giá theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

 2. Xử lý vi phạm trong đấu giá 

2.1. Người đăng ký, tham dự đấu giá vi phạm các quy định hiện hành của 

Nhà nước về bán đấu giá và vi phạm các quy định tại khoản 6.3 mục 6 phần I của 

phương án này thì bị xử lý bằng hình thức thu hồi khoản tiền đặt trước đã nộp 

theo quy định. 

2.2. Người tham dự đấu giá vi phạm quy định về thời gian nộp tiền trúng 

đấu giá theo Hợp đồng thực hiện kết quả trúng đấu giá tài sản đã ký thì bị xử phạt 

theo Hợp đồng hoặc UBND huyện Yên Định ban hành quyết định hủy kết quả 

trúng đấu giá. 

2.3. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý gây khó khăn, trở ngại cho 

người tham dự đấu giá, cho người nộp tiền trúng đấu giá, chiếm dụng, tham ô tiền 

trúng đấu giá; làm sai lệch hồ sơ, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước thì tuỳ theo 

mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính, bồi thường thiệt hại hoặc 

bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.. 

Xử lý vi phạm trong đấu giá được thực hiện theo Luật đấu giá Tài sản và các 

quy định khác của Pháp luật. 

 Điều 2. Các Phòng, ngành: Tài chính- Kế hoạch, Tư pháp, Kinh Tế và Hạ 

tầng và các đơn vị liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách 

nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và xử lý vi phạm trước, trong và sau đấu giá theo đúng 

quy định. 

Điều 3.  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký 

Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng các phòng, ngành; Tài 

chính - Kế hoạch, Tư pháp, Kinh Tế và Hạ tầng, đơn vị và cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.       
 

   Nơi nhận: 
- Như điều 3 QĐ; 

- Lưu VT, TCKH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 
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