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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mường Lay, ngày 26 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO
Việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
(Lần 2)
Căn cứ Luật Thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung năm 2014;
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;
Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính Phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;
Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ Quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;
Căn cứ Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi
bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính
Phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;
Căn cứ Thông tư số 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ tài chính.
V/v Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương
tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính
quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;
Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy
định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;
Căn cứ Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 của UBND thị xã
Mường Lay về việc phê duyệt giá khởi điểm và bước giá bán tài sản tịch thu
sung quỹ nhà nước;
Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Mường Lay thông báo về việc lựa chọn
tổ chức bán đấu giá (Lần 2) với các nội dung như sau:
1.Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản bán đấu giá:
- Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Mường Lay.
- Địa chỉ: Tổ 3, phường Na Lay, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên.
2. Tài sản bán đấu giá: 04 chiếc xe máy; 01 chiếc xe đạp; 18 chiếc điện
thoại di động; 01 cân tiểu ly; 10,95 kg dây đồng (nguyên lõi) đã qua sử dụng.
3. Tổng giá khởi điểm là: 11.020.000 đồng (Bằng chữ: Mười một
triệu không trăm hai mươi nghìn đồng)
(Có bảng kê chi tiết tài sản kèm theo)

4.Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá bao gồm
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc bán đấu giá đối
với tài sản trên.
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá theo quy định.
- Có Tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp công bố.
- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá tài sản do người có
tài sản quy định.
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá
- Thời gian: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng Thông báo.
- Địa điểm: Tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Mường Lay.
- Địa chỉ: Tổ 3, phường Na Lay, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên.
- Hình thức nộp: Thời hạn nộp 03 ngày kể từ ngày đăng Thông báo (Hồ sơ
nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện đến 17 giờ ngày
29/7/2021 với điều kiện được phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Mường Lay
nhận được trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày đăng thông báo. Không hoàn trả hồ
sơ đối với các tổ chức không được phòng Tài chính thị xã Mường Lay lựa chọn.
Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên thông báo đến
các tổ chức đấu giá trên địa bàn tỉnh Điện Biên được biết và tham gia./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo UBND thị xã (B/c);
- LĐ phòng Tài chính-KH;
- Đăng trang TTĐT UBND thị xã Mường Lay;
- Đăng trang Cổng TTĐT QG Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT.
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