UBND TỈNH LÂMĐỒNG
VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP - NÚI BÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 118/TB-VQG

Lâm Đồng, ngày 27 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v lựa chọn Tổ chức Đấu giá tài sản
Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-STC ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Sở Tài
chính tỉnh Lâm Đồng về việc thanh lý các xe ô tô biển kiểm soát 49B – 1108,
biển kiểm soát 49X – 4551 và biển kiểm soát 49X – 4572 của Vườn quốc gia
Bidoup - Núi Bà.
Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà tại địa chỉ: Tiểu khu 97, xã Đa Nhim,
huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.
Đơn vị chúng tôi có tài sản sau phải bán thông qua thủ tục đấu giá theo
quy định của pháp luật là 03 xe ô tô, cụ thể như sau:
1. Xe ô tô biển kiểm soát 49B - 1108
Loại xe: Xe con nhãn hiệu UAZ-DAMEFA;
Nước sản xuất: Việt Nam, năm sản xuất: 2006;
Số máy: 410400*20088206*;
Số khung: 31510020000033;
Màu sơn: Xanh.
Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 31.620.000

ng

(Ba mươi mốt triệu sáu trăm hai mươi ngàn đồng
2. Xe ô tô biển kiểm soát 49X-4551
Loại xe: Xe ô tô tải (tự đổ nhãn hiệu CHIENTHANG;
Nước sản xuất: Việt Nam, năm sản xuất: 2008;
Niên hạn sử dụng năm 2033;
Số máy: 4102QBZL*00428556*;
Số khung: RLDTD32ZL8DD00007;
Màu sơn: Xanh
Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 53.294.00
ng
(Năm mươi ba triệu hai trăm chín mươi bốn ngàn đồng
3. Xe ô tô biển kiểm soát 49X-4572
Loại xe: Xe ô tô tải (tự đổ nhãn hiệu CHIENTHANG;
Nước sản xuất: Việt Nam, năm sản xuất: 2008;
Niên hạn sử dụng năm 2033;

2

Số máy: 4102QBZL*00428536*;
Số khung: RLDTD32ZL8DD00028;
Màu sơn: Xanh
Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 53.294

ng

(Năm mươi ba triệu hai trăm chín mươi bốn ngàn đồng
Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, chúng tôi thông báo công khai việc
lựa chọn Tổ chức đấu giá để thực hiện đấu giá tài sản trên theo quy định
Chúng tôi ưa ra các tiêu chí lựa chọn tổ chức ấu giá tài sản như
sau:
1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá với loại
tài sản đấu giá: Có chỗ để xe cho khách hàng tham gia đấu giá, có phòng đấu giá
và phương tiện thực hiện cuộc đấu giá;
2. Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu của đơn vị
chúng tôi;
3. Năng lực, kinh nghiệm, uy tín của Tổ chức đấu giá tài sản: có kinh
nghiệm từ 05 (năm năm trở lên trong hoạt động đấu giá tài sản, là đơn vị có uy
tín trong hoạt động đấu giá tài sản;
4. Thù lao dịch vụ, chi phí đấu giá phù hợp với yêu cầu của đơn vị chúng
tôi;
5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công
bố;
Các tổ chức Đấu giá tài sản gửi hồ sơ tham gia tổ chức Đấu giá theo địa
chỉ: Tiểu khu 97, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng từ ngày
27/5/2021 đến ngày 11h ngày 03/6/2021 để chúng tôi có cơ sở lựa chọn Tổ chức
đấu giá phù hợp
Chúng tôi sẽ trả lời bằng văn bản đến Tổ chức Đấu giá được chúng tôi tin
tưởng và lựa chọn
Trân trọng /
Nơi nhận:
- Đăng tải trên Website VQG Bidoup – Núi Bà;
- Lưu

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Hương

