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THÔNG BÁO 

Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

 

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 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017của 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 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017của Bộ Tài chính; 

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; 

Ủy ban nhân dân huyện Yên Định thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá để 

đấu giá tài sản thanh lý xe ô tô của Huyện ủy và UBND huyện Yên Định theo 

Quyết định 5625/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, 

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 

 2. 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. 

3. Giá khởi điểm tài sản:  

- Mức giá khởi điểm để đấu giá xe ô tô con MITSUBISHI PAJERO GL (7 

chỗ ngồi) là: 52.257.000 đồng (Năm mươi hai triệu hai trăm năm mươi bảy nghìn 

đồng). 

- Mức giá khởi điểm để đấu giá xe ô tô FORD RANGER-UV7C-SKLD 

là: 88.825.000 đồng (Tám mươi tám triệu tám trăm hai mươi lăm nghìn đồng). 

- Mức giá khởi điểm trên là mức giá chưa bao gồm lệ phí trước bạ, phí lệ 

phí liên quan đến việc mua bán tài sản, thuế GTGT (nếu có). 

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:  

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

loại tài sản 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 theo quy định; 

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

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

quyết định. 

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

- Thời gian: Trong thời gian 3 ngày kể từ ngày 19-23/02/2021 (không kể thứ 

7, chủ nhật) 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài chính- Kế hoạch, UBND huyện Yên 

Định, địa chỉ: Khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định 

Ủy ban nhân dân huyện Yên Định thông báo đến các tổ chức đấu giá tài sản 

biết, có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký về UBND huyện xem xét, phê duyệt lựa chọn 

đơn vị đấu giá tài sản./. 
  

Nơi nhận: 

-Cổng thông tin điện tử huyện; 

-Lưu: VT, TCKH 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

Nguyễn Văn Bình 
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