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THỒNG BÁO
v ề việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

- Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012;
- Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016;
- Căn cứ Cêng văn số: 1032/BTP-BTTP, ngày 23/03/2020 của Bộ Tư pháp
về việc triển khai chính thức cống thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản;
- Căn cứ Quyết định số 4456/QĐ-CAT, ngày 22/10/2020 của Công an tỉnh
Khánh Hòa về việc Phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành
chính bị tịch thu;
- Căn cứ Quyết định số 657/QĐ-PC05 ngày 26/10/2020 của Phòng Cảnh sát
môi trường về việc thành lập Hội đồng xác định giá trị tài sản là tang vật tịch thu
sung quỹ Nhà nước; Biên bản định giá tài sản ngày 28/10/2020 về việc xác định
giá trị tài sản là tang vật tịch thu sung quỹ Nhà nước;
Phòng Cảnh sát môi trường thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước như sau:
1. Tên người có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát môi trường, địa chỉ: 80
Trần Phú, phường Lộc Thọ, Tp Nha Trang;
2ỂTên tài sản bán đấu giá: tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch
thu sung quỹ Nhà nước, cụ thế:
- Tang vật là: 7,850m3gỗ xẻ hộp (gỗ thuộc loài thông thường);
- Giá khởi điểm: 44.381.050 đồng (Bốn mươi bốn triệu ba trăm tám mươi
mốt ngàn không trăm năm mươi đồng).
3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

a) Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với
loại tài sản đấu giá;
b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù họp;
đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công
bố;
e) Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá
quyết định.

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

Các tổ chức đấu giá có đủ điều kiện với các tiêu chí nêu trên nộp hồ sơ từ
ngày 02/11/2020 đến4hết ngày 05/11/2020 tại Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: số 80, đường Trần Phú, phường/C^c Thọ, Tp
Nha Trang.
Vậy, Phòng Cảnh sát môi trường thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa biêt, liên hệ nộp hô sơ tham gia tô chức đấu giá./.
Nơi nhận:

T R ttô ^ G PHÒNG

- Các tổ chức đấu giá tài sản;
- Phòng TM-TH (Niêm yết :Trang TTĐT CA tỉnh);
- Trang TTĐT chuyên ngành đấu giá tài sản;
- Lưu: VT, CSMT(Đ2).
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