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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 669 /TB-UBND TP. Lạng Sơn, ngày  05  tháng  7 năm 2019 
 

THÔNG BÁO 
Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là vật liệu thu hồi 

sau khi phá dỡ công trình cũ thuộc dự án cải tạo, nâng cấp trường 
THCS Hoàng Văn Thụ 

 
    Kính gửi:   
     - Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc;  

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn. 
 
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; 

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; 

  Ngày 17/6/2019, UBND thành phố Lạng Sơn ban hành Công văn số 
1413/UBND-TCKH về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để thực 
hiện đấu giá tài sản là 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, hết thời hạn đăng 
ký nộp hồ sơ, đến ngày 30/6/2019 UBND thành phố Lạng Sơn nhận được 02 hồ 
sơ tham gia lựa chọn tổ chức bán đấu giá gồm: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá 
tài sản tỉnh Lạng Sơn và Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc.  

Căn cứ tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; đối chiếu các quy định 
hiện hành và năng lực thực hiện công tác đấu giá tài sản. UBND thành phố Lạng 
Sơn thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá là 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 như sau:  

1. Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn 

 - Tên đơn vị: Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc. 

 - Địa chỉ: Số 275 đường Lê Lợi, khối 6 phường Vĩnh Trại, thành phố 
Lạng Sơn . 

 2. Tổ chức đấu giá không được lựa chọn và lý do không được chọn 

 - Tên đơn vị: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn. 

 - Lý do không được chọn: Mức thù lao dịch vụ cao hơn mức thù lao của 
Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc. 

3. Thời gian, địa điểm đơn vị đến ký Hợp đồng và tiếp nhận hồ sơ để 
tiến hành tổ chức đấu giá tài sản 
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- Đề nghị Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc ký Hợp đồng với UBND 
thành phố Lạng Sơn để tổ chức bán đấu giá tài sản theo đúng quy định hiện 
hành. 

- Thời gian chuyển hồ sơ tài sản bán đấu giá: Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 
08/7/2019. 

- Địa điểm: Tại UBND thành phố Lạng Sơn, địa chỉ: Số 30, đường Lê 
Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.  

UBND Thành phố Lạng Sơn thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, PCT UBND TP; 
- C, PCVP; 
- 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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