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THÔNG BÁO 

V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

 

 Kính gửi: Các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
 

Căn cứ Quy định tại Khoản 1 Điều 56 Luật Bán đấu giá tài sản năm 2016 để đảm 

bảo việc xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính đã có quyết định tịch thu sung 

công quỹ nhà nước, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển 

rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. 

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Công an huyện Văn Quan, tỉnh  Lạng 

Sơn, địa chỉ: phố Đức Hinh I, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: 

- Phương tiện xe mô tô: 02 chiếc xe mô tô  

- Gỗ xẻ nhóm IIA: 5,955 m
3                                          

 

- Gỗ nghiến tròn nhóm IIA: 1,32 m
3 

                                  (Có bảng kê chi tiết kèm theo)  

-
 
Gỗ rễ nghiến (hình thù phức tạp) nhóm II: 480kg 

- Gỗ tạp xẻ: 2,105 m
3 

3. Giá khởi điểm của tài sản: 60.616.000 đồng 

(Số tiền bằng chữ: Sáu mươi triệu sáu trăm mười sáu nghìn đồng) 

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

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

việc đấu giá đối với tài sản đấu giá. 

- Có phương án bán đấu giá khả thi, hiệu quả. 

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Có tối thiểu 02 đấu giá 

viên đang hoạt động thường xuyên tại trụ sở, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp, có 

đầy đủ bản sao, chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên; có tối thiểu 03 hợp 

đồng bán đấu giá tài sản đối với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh trong thời hạn 

03 tháng gần nhất, báo cáo hoạt động gửi Sở Tư pháp trong kỳ báo cáo gần nhất. 

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật. 

- Là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn và có tên trong danh sách tổ 

chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố. 

- Hồ sơ pháp lý: 01 bản đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết 

định thành lập. 

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

Thời gian nộp hồ sơ gồm: 05 ngày làm việc kể tử ngày thông báo về việc lựa chọn 

tổ chức bán đấu giá tài sản 



Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (hồ sơ gửi theo đường bưu điện 

được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ của ngày kết thúc thông báo). 

Địa điểm nộp hồ sơ: Công an huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 

Công an huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn thông báo để các Tổ chức bán đấu giá 

chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh biết và đăng ký. 

 
  Nơi nhận: 
-- Như trên; 

-- LĐ Công an huyện; 
-- Ban biên tập trang TTĐT của huyện(để đăng tải);  

-- Lưu: VT, Hồ sơ.   

   TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN 

 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Thượng tá Nông Văn Tư 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


