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UBND TỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ 

Số:       /TB-SNV 

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 

Nam Định, ngày      tháng  9  năm 2019 
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

 Sở Nội vụ tỉnh Nam Định thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu 

giá tài sản như sau: 

1. Tên, địa chỉ của nơi có tài sản đấu giá 

- Tên của nơi có tài sản đấu giá: Sở Nội vụ tỉnh Nam Định; 

- Địa chỉ: Số168 Hàn Thuyên, Tp Nam Định, tỉnh Nam Định. 

 2. Thông tin tài sản 

 2.1. Ô tô nhãn hiệu Daewoo 

- Tên tài sản: Xe ô tô nhãn hiệu Daewoo, BKS 18B-5555 

- Mô tả tài sản: 

+ Nhãn hiệu: DAEWOO 

+ Số loại: MAGNUS LA69K 

+ Màu sơn: Đen 

+ Nước sản xuất: Việt Nam (Năm 2005) 

+ Số máy: X20D1027257K 

+ Số khung: RLLL69KD5H001286 

+ Dung tích: 1993 cm3 

+ Số chỗ ngồi: 05 

+ Số km đã sử dụng: Trên 274.344 km 

 - Giá khởi điểm ban đầu:  88.500.000đ (Tám mươi tám triệu, năm trăm 

nghìn đồng chẵn) 

2.2. Ô tô nhãn hiệu Toyota Camry 

- Tên tài sản: Xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry, BKS 18B-1369 

- Mô tả tài sản: 

+ Nhãn hiệu: TOYOTA 

+ Số loại: CAMRY 

+ Màu sơn: Xanh đen 

+ Nước sản xuất: Nhật Bản (Năm 1999) 

+ Số máy: 5S-4260056 

+ Số khung: 53SK200X778780 

+ Dung tích: 2164 cm3 

+ Số chỗ ngồi: 05 

+ Năm đưa vào sử dụng: 2000 
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+ Số km đã sử dụng: Trên 388.359 km 

- Giá khởi điểm ban đầu:70.000.000đ (Bảy mươi triệu đồng chẵn) 

3. Tiêu chí lựa chọn 

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại 

khoản 4 điều 56 Luật đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây: 

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản; 

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm; 

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên; 

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện (không áp dụng đối với 

Trung tâm đấu giá thuộc Sở Tư pháp các tỉnh/thành phố). 

4. Hồ sơ đăng ký bao gồm: 

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp. 

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm. 

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (Nếu có). 

5. Thời hạn nộp hồ sơ 

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (trong giờ 

hành chính); 

- Hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều 

kiện Sở Nội vụ phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo. 

6. Địa điểm nộp hồ sơ 

- Sở Nội vụ tỉnh Nam Định 

- Địa chỉ: 168 Hàn Thuyên, TP Nam Định, tỉnh Nam Định. 

- Đầu mối liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Sđt: 0912420084 

Sở Nội vụ tỉnh Nam Định thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản trên 

địa bàn tỉnh Nam Định biết và đăng ký./. 

* Lưu ý:  

Sở Nội vụ tỉnh sẽ có văn bản thông báo kết quả cho cơ quan đấu giá được 

lựa chọn; những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được 

lựa chọn, Sở Nội vụ tỉnh không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa 

chọn. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Đăng trên Website của sở; 

- Đăng trên taisancong.vn; 

- Lưu VT, HS. 

 

 

 

 

 

Triệu Đức Hạnh 
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