
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BR-VT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-CVĐT Vũng Tàu, ngày       tháng      năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá bán đấu giá tài sản  

của Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14; 

Căn cứ Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh về 

thanh lý xe ô tô dôi dư của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu; 

 Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-CVĐT ngày 17/6/2021 của Cảng vụ đường 

thủy nội địa về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá xe ô tô 72A-003.74 thanh 

lý của Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo lựa chọn tổ 

chức đấu giá tài sản để bán đấu giá xe ô tô 72A-003.74 thanh lý bao gồm các nội 

dung sau: 

1. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: 

- Tên đơn vị: Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Địa chỉ: Số 127C đường Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu. 

- Website: sogtvt.baria-vungtau.gov.vn 

2. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 

Tài sản đấu giá: Xe ô tô ISUZU, biển số kiểm soát 72A-003.74; Nhãn hiệu: 

ISUZU; Số loại: Trooper JACUBS25G; Số chỗ ngồi: 07 chỗ; Số máy: 936099; Số 

khung: JACUBS25GY-7100802; Năm sản xuất: 2000; Nơi sản xuất: Việt Nam; 

Đăng ký xe ô tô mang tên Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Giấy chứng nhận đăng ký số 029122 do Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 

02/01/2018. 

Giá khởi điểm: 60.800.000 đồng. Bằng chữ: Sáu mươi triệu tám trăm nghìn 

đồng chẵn. Giá khởi điểm không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). 

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

Các tổ chức đấu giá đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4, Điều 56, Luật 

đấu giá tài sản và các tiêu chí khác do Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu quy định, cụ thể như sau: 

- Có tên trong Danh sách tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp hoặc Sở Tư pháp 

công bố; 

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá: Có trụ 

sở riêng, có hội trường riêng tổ chức đấu giá, các thiết bị cần thiết khác đảm bảo 

cho việc tổ chức đấu giá; 
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- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Năm thành lập; số 

lượng đấu giá viên; đội ngũ nhân viên; có kinh nghiệm trong việc đấu giá tài sản 

Nhà nước. 

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; 

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp được quy định tại Thông 

tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định 

khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản và 

Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

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

- Hồ sơ bao gồm: Giấy đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập do cơ 

quan có thẩm quyền cấp, Giấy chứng nhận hoặc Thẻ đấu giá viên (bản sao); Các 

tài liệu, giấy tờ chứng minh năng lực và kinh nghiệm của tổ chức mình; Các giấy 

tờ khác thuộc hồ sơ năng lực. 

- Thời gian nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính. Từ 08 giờ, ngày 18 tháng 6 

năm 2021 đến 15 giờ, ngày 22 tháng 6 năm 2021. 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Địa chỉ: Số 127C đường Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu. 

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Hành chính - Tổng hợp.  

                                Điện thoại: 0254 3512938.  

 

Nơi nhận: 

- Sở GTVT (đăng trên Website của Sở); 

- Sở Tài chính (B/cáo); 

- Đăng trên Cổng thông tin điện tử quốc gia  

về đấu giá tài sản; 

- Lưu: VT, KT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lương Việt Thắng 
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