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  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-STC Đà Nẵng, ngày       tháng 9 năm 2019 

  

THÔNG BÁO 

 Về việc điều chỉnh, bổ sung Thông báo số 95/TB-STC ngày 23/9/2019 của Sở 

Tài chính về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá xe ô tô  

 

 Căn cứ Luật đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn Luật đấu giá tài sản; 

Thực hiện Quyết định số 4029/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND thành 
phố về việc giá khởi điểm để bán đấu giá 03 xe thu hồi theo Quyết định số 
839/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND thành phố;  

Sở Tài chính đã có Thông báo số 95/TB-STC ngày 23/9/2019 của Sở Tài 
chính về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá xe ô tô; 

Nay, Sở Tài chính xin điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Thông báo 
số 95/TB-STC ngày 23/9/2019 cụ thể như sau: 

1. Tại gạch đầu dòng thứ 2, điểm c, khoản 3 bổ sung như sau:  

“- Có 3 năm liền kề gần nhất tham gia tổ chức đấu giá (cụ thể trong 3 năm 

2016-2018 mỗi năm có ít nhất 01 hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản)” 

2. Tại gạch đầu dòng thứ 3, điểm c, khoản 3 điều chỉnh như sau:  

“- Có ít nhất 03 hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản trong vòng 6 tháng gần 

nhất (từ ngày ban hành Thông báo này trở về trước), trong đó có 01 hợp đồng có 

giá trị tài sản đấu giá tối thiểu 2,7 tỷ đồng (70% giá khởi điểm tài sản đấu giá của 

Sở Tài chính)” 

3. Tại điểm e, khoản 3 bổ sung như sau: 

“e) Tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở tại thành phố Đà Nẵng (cụ thể là trụ sở 

chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện có địa chỉ cụ thể tại thành phố Đà 

Nẵng)” 

Các nội dung còn lại của Thông báo số 95/TB-STC không thay đổi. 

Vậy, Sở Tài chính thông báo để các tổ chức đấu giá quan tâm đăng ký tham 

gia./. 

 

Nơi nhận:  
- Cục Quản lý Công sản - Bộ Tài chính; 

- UBND thành phố (để báo cáo); 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Cổng thông tin điện tử thành phố; 

- Phòng THTK (để đăng tải); 

- Lưu: VT, VBĐT, HCSN. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                       Nguyễn Thành Trung 
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