
 

     SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG NAI 
TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ  

   VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 

                          
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
 

                Số:          Đồng Nai, ngày       tháng     năm  

         

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thực hiện  

đấu giá bán thanh lý xe ô tô phục vụ công tác của Trung tâm Khuyến  

công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp 

 

 

Căn cứ Luật Quản lý và sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; 

Căn cư Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 thnags 01 năm 2019 của 

Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô; 

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài 

sản; 

Căn cứ Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26 thnags 12 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 24/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP 

ngày 11 thnags 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô 

tô; 

Căn cứ thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 

26 thnags 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ 

Tư pháp về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; 

Căn cứ quyết định số 2674/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của 

UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 112/2018/NQ-HĐND 

ngày 06 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh ban hành Quy định phân cấp thẩm 

quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 3591/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh 

Đồng Nai về việc phê duyệt danh sách xe ô tô phục vụ công tác bán đấu giá do 

dôi dư qua sắp xếp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Đồng Nai; 



 

Căn cứ Quyết định số 3595/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh 

Đồng Nai về việc phê duyệt danh sách xe ô tô phục vụ công tác thừa so với tiêu 

chuẩn, định mức để bán thanh lý đủ điều kiện theo quy định hoặc chuyển sang 

xe chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 của 

UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ một phần Quyết định số 

3591/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt 

danh sách xe ô tô phục vụ công tác bán đấu giá do dôi dư qua sắp xếp của các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh 

Đồng Nai về việc bổ sung, bãi bỏ một phần Quyết định số 3595/QĐ-UBND 

ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt danh sách xe ô tô 

phục vụ công tác thừa so với tiêu chuẩn, định mức để bán thanh lý đủ điều kiện 

theo quy định hoặc chuyển sang xe chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-KC&TV ngày 01 tháng 8 năm 2022 của 

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp về việc phê duyệt 

giá khởi điểm để bán đấu giá xe ô tô 60C-1290; 60A-005.36; 60A -004.51. 

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp thông báo 

công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện bán thanh lý 

hình thức đấu giá, cụ thể như sau: 

I. Cơ quan có tài sản đấu giá: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát 

triển Công nghiệp. 

Địa chỉ: 165A, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quyết Thắng, Biên 

Hòa, Đồng Nai. 

II. Thông tin về tài sản đấu giá: 

Loại tài sản đấu giá: Xe ô tô (đã qua sử dụng) thanh lý. 

1) Xe ôtô loại 16 chỗ ngồi hiệu Toyota Hiace, biển số 60C-1290, có giá 

khởi điểm: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng). 

2) Xe ôtô loại 7 chỗ ngồi hiệu Mitsubishi Jolie, biển số 60A-005.36, có 

giá khởi điểm: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng). 

3) Xe ôtô loại 5 chỗ ngồi hiệu Suzuki Vitara, biển số 60A-004.51, có giá 

khởi điểm: 75.000.000 đồng (Bảy mươi lăm triệu đồng). 

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

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản  nộp trong 

giờ hành chính là 05 ngày làm việc từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022. 

- Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát 

triển Công nghiệp. 



 

Địa chỉ: 165A, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quyết Thắng, Biên 

Hòa, Đồng Nai. 

Số điện thoại: 0251.3941647 

IV) Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: 

Tất cả các đơn vị tổ chức đấu giá có đầy đủ năng lực, điều kiện đáp ứng 

các tiêu chí theo Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, cụ thể như sau: 

- 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. 

- Mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp (theo 

Thông tư 45/2017/TT-BTC 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 108/2020/TT-BTC 

ngày 21/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 45/2017/TT-

BTC). 

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

- Đề xuất phương án giải quyết phát sinh trước, trong và sau phiên đấu giá. 

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá theo quy định của Luật 

Đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản luật khác có liên quan. 

V. Hồ sơ đăng ký: 

Bao gồm: 

- Hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá 

- Hồ sơ giới thiệu năng lực tổ chức đấu giá 

- Văn bản đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá 

- Hồ sơ liên quan theo Mục IV Thông báo này, các cam kết khác của tổ 

chức đấu giá (nếu có). 

* Lưu ý:  

- Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá mặc nhiên hết hiệu lực trong 

trường hợp tổ chức đấu giá không được lựa chọn là tổ chức thực hiện đấu giá 

theo quy định của pháp luật.  

- Hồ sơ tham gia đăng ký của tổ chức đấu giá tài sản phải được niêm 

phong, người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh 

nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân để đối chiếu. 

- Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp sẽ có văn 

bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không 

được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn và không hoàn trả hồ 

sơ. 



 

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp thông báo đến 

các tổ chức, đơn vị có chức năng tổ chức đấu giá biết đăng ký tham gia theo quy 

định./. 

Nơi nhận: 
- Cổng thông tin điện tử quốc gia về  

đấu giá tài sản (đăng thông tin); 

- BLĐ TT; 

- Trang TTĐT Trung tâm; 

- Lưu: VT, HC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Diệu 
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