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THÔNG BÁO  

Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản 

   

Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản; 

Căn cứ Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương 

tiện vi phạm hành chính đã tịch thu sung quỹ Nhà nước. 

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá 

để tổ chức bán đấu giá tài sản đã tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành 

chính, cụ thể như sau: 

1. Thông tin tài sản bán đấu giá: 

- Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản bán đấu giá: Chi cục Kiểm lâm Bắc Kạn, 

địa chỉ: Tổ 4, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn. 

- Thông tin lô tài sản, giá khởi điểm lô tài sản:  

+ 104 khúc gỗ tròn nhóm VI-VIII, khối lượng 5,863m
3
; Tỷ lệ % chất lượng 

còn lại 60% (71 khúc gỗ tròn, khối lượng 4,447m
3
 để tại rừng, 33 khúc gỗ tròn 

khối lượng 1,416m
3
 để tại Trạm Kiểm lâm Yên Đĩnh thuộc Hạt Kiểm lâm Chợ 

Mới) 

+ 01 chiếc cưa xăng nhãn hiệu KM5500 (đã cũ) do Trung Quốc sản xuất, 

không rõ năm sản xuất. Tỷ lệ % chất lượng còn lại 30%. 

- 01 chiếc xe ô tô nhãn hiệu UAZ (u oát); loại xe: Ô tô con; màu sơn: Xanh; 

số loại: 469; Số máy: 004003765; số khung: B0263475; năm sản xuất: 1989; nơi 

sản xuất: Nga; gắn biển kiểm soát 20K-0290. Tỷ lệ % chất lượng còn lại 30%. 

Giá khởi điểm của lô tài sản theo biên bản định giá ngày 30/7/2020 là: 

9.228.820 đồng (Số tiền bằng chữ: Chín triệu hai trăm hai mươi tám nghìn, tám 

trăm hai mươi đồng).  

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

Tổ chức bán đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại 

khoản 4, Điều 56 Luật đấu giá tài sản và các tiêu chí do người, đơn vị có tài sản 

đấu giá quyết định, cụ thể như sau: 

- Cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết đảm bảo 

cho việc tổ chức đấu giá đối với các loại tài sản đấu giá; 

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; 

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức dấu 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 
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Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá 

viên; 

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật 

hiện hành; 

- Là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh, có tên 

trong danh sách các tổ chức bán đấu giá do Sở Tư pháp công bố; 

- Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy 

chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập. 

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ 

- Địa điểm nộp: Tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn (qua phòng Thanh tra – 

Pháp chế), địa chỉ: Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; Số 

điện thoại: 02093.870.861. 

- Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời 

hạn 03 ngày, kể từ ngày thông báo phát hành. 

Người nộp hồ sơ mang theo giấy giới thiệu hoặc chứng minh thư nhân dân 

khi đến nộp hồ sơ. 

Chi cục Kiểm lâm Bắc Kạn thông báo để các Tổ chức bán đấu giá biết và nộp 

hồ sơ đăng ký./. 

 Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử:  

- Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu            

giá tài sản thuộc Bộ Tư pháp;  
- Trang TTĐT của Chi cục Kiểm lâm; 

- Lãnh đạo CCKL; 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT, TTPC. 

KT.CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 
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