ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NGUYÊN PHÚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 36 /TB-UBND

Nguyên Phúc, ngày 02 tháng 12 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016;
Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012;
Căn cứ Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của UBND huyện
Bạch Thông phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính đã
xử lý tịch thu sung cômh quỹ Nhà nước;
Căn cứ các Quyết định xử lý tịch thu tang vật vi phạm hành chính số: Quyết
định số 96/QĐ-TTTV ngày 2/8/2019; Quyết định số 106/QĐ-TTTV ngày
01/9/2019 của UBND xã Nguyên Phúc,
UBND xã Nguyên Phúc thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá để tổ
chức bán đấu giá tài sản bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước do vi phạm hành
chính, tiêu chí lựa chọn như sau:
1. Thông tin tài sản đấu giá:
* Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá: UBND xã Nguyên Phúc, xã
Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.
* Tên tài sản:
- Gỗ tịch thu tại UBND xã Nguyên Phúc:
- Gỗ tròn nhóm VI, VII, VIII (Bông Bạc, Tai Trâu, Chẹo, Lõi Khoai, Ràng
Ràng, Sp) theo Quyết định tịch thu số 96/QĐ-TTTV số lượng 92 khúc, khối lượng
4,949 m3, tình trạng gỗ đã khô, tỷ lệ % chất lượng còn lại đạt từ 80%.
- Gỗ tròn nhóm VI, VII, VIII (Lòng Mang, Trẩu, Sp, Ràng ràng) theo Quyết
định tịch thu số 106/QĐ-TTTV số lượng 42 khúc, khối lượng 1,709 m3, tình trạng
gỗ đã khô, tỷ lệ % chất lượng còn lại đạt từ 80%.
Tổng cộng khối lượng lô tài sản gỗ tròn 134 khúc, khối lượng là 6,658 m3 .
Giá Khởi điểm: 5.859.040 đồng (Số tiền bằng chữ: Năm triệu tám trăm năm
mươi chín nghìn không trăm bốn mươi đồng(có Hồ sơ định giá tài sản kèm theo)
2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
Tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản
4, Điều 56 Luật đấu giá tài sản và các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do
người có tài sản đấu giá quyết định, cụ thể như sau:
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- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với
loại tài sản đấu giá.
- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Tổ chức đấu
giá tài sản phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá tài sản, có tối
thiểu từ 02 Đấu giá viên trở lên.
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.
- Hồ sơ pháp lý kèm theo: Bản sao chứng thực giấy phép đăng ký kinh
doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có
thẩm quyền cấp.
3. Thời gian địa điểm nộp hồ sơ:
- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Trong thời hạn 05
ngày (làm việc) kể từ ngày phát hành thông báo.
- Địa điểm nộp hồ sơ: UBND xã Nguyên Phúc. Địa chỉ: Thôn Quăn, xã
Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. Số điện thoại: 02093 850 210.
UBND xã Nguyên Phúc thông báo để các tổ chức đấu giá biết và đăng ký ./.
Nơi nhận:

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

* Gửi bản điện tử:
- UBND huyện (B/cáo, đăng trang TT
ĐT);
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;
* gửi bản giấy:
- UBND huyện (B/cáo)
- Lưu: VT.
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