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V/v lựa chọn tổ chức 
 đấu giá tài sản 

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

 
           TP. Lạng Sơn, ngày 17  tháng 6 năm 2019 

 

   
 Kính gửi:  
   - Trung tâm dịch vụ Bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp. 
   - Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc. 
 

Thực hiện quy định tại Khoản 5 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 

17/11/2006; 

Căn cứ Quyết định số 2389/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND thành 

phố Lạng Sơn Về việc thanh lý vật liệu, phế liệu thu hồi sau khi phá dỡ công 

trình cũ thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Hoàng Văn Thụ. 

UBND thành phố Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo 

các nội dung cụ thể như sau: 

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: UBND thành phố Lạng Sơn. 

Địa chỉ: Số 30, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá. 

Tài sản bản đấu giá gồm có 25.352 kg vật liệu phế liệu thép, xà gồ và tôn 

mái đã qua sử dụng sau khi phá dỡ hạng mục nhà trường học cũ thuộc dự án Cải 

tạo, nâng cấp trường THCS Hoàng Văn Thụ. 

Giá khởi điểm: 6.000 đồng/kg. 

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. 

a) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá; 

b) Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; 

c) Có 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 hợp; 

đ) Là Tổ chức có tên trong danh sách các Tổ chức đấu giá tài sản do Bộ 

Tư pháp công bố. 

e) Hồ sơ pháp lý: Có bản sao đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu 

tư, quyết định thành lập. 



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

- Thời gian: Từ ngày 18/6/2019 đến hết ngày 30/6/2019 (trong giờ hành chính). 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố. 

- Địa chỉ: Số 30, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện. 

UBND thành phố thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký 

theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND TP; 
- Trang thông tin điện tử của TPLS; 
- Lưu: VT, TCKH, Hồ sơ. 

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Lê Tuấn Minh 
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