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THÔNG BÁO  

Về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
 

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Mường Lay xin gửi tới Quý các Công ty 

đấu giá lời chào trân trọng nhất. 

Ngày 26/7/2021, Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Mường Lay đã tiến 

hành đăng Thông báo số 379/TB-TCKH trên trang thông tin điện tử UBND thị 

xã Mường Lay và trang thông tin điện tử Quốc gia Bộ Tư pháp về việc lựa chọn 

các tổ chức đấu giá để thực hiện việc bán đấu giá tài sản. Tài sản đấu giá là 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. 

Theo thông báo trên, đến nay đã hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ và sau quá 

trình xem xét, thẩm định và đánh giá hồ sơ năng lực của các tổ chức đấu giá gửi 

đến, Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Mường Lay đã lựa chọn được tổ chức 

bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước, cụ thể như sau:  

Tên tổ chức bán đấu giá được lựa chọn: 

- Chi nhánh tỉnh Điện Biên - Công ty đấu giá Hợp danh số 6 Quốc gia. 

- Ông: Lò Minh Sơn - Phó giám đốc kinh doanh, Điện thoại: 0912445056. 

- Địa chỉ: Số 849, tổ 17, đường Võ Nguyên Giáp, tổ dân phố 17, phường 

Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

- Mã số thuế: 0108989519-002. 

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Mường Lay xin thông báo tới Chi nhánh 

tỉnh Điện Biên - Công ty đấu giá hợp danh số 6 Quốc gia và các Tổ chức đấu giá 

khác được biết. 

Chậm nhất đến ngày 30/7/2021 Chi nhánh tỉnh Điện Biên - Công ty đấu giá 

hợp danh số 6 Quốc gia không đến Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Mường 

Lay ký hợp đồng dịch vụ thì coi như từ chối thực hiện cuộc đấu giá tài sản. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản khác./. 

Trân trọng thông báo! 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Lãnh đạo phòng TC-KH thị xã; 

- Công ty Đấu giá Hợp danh số 6; 

- Cổng TTĐT quốc gia về ĐGTS; 

- Lưu: VT. 
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