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SỞ GTVT TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

CÔNG TY DỊCH VỤ BẾN XE 

Số:  …. /TB.Cty 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 05 năm 2022   

 

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng tại bến xe khách Vũng 

Tàu và bến xe khách Bà Rịa thuộc Công ty Dịch vụ Bến xe tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

----- 
 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bôk Tài chính về việc 

hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của 

chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cư Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư Pháp Hướng 

dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;  

Căn cứ Quyết định số 391/QĐ.UB ngày 12/02/2004 của UBND tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước “Công ty Dịch vụ Vận tải và Bến xe 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” thành đơn vị sự nghiệp có thu; 

Căn cứ Quyết định số 2825/QĐ.UBND ngày 10/10/2018 của UBND tỉnh V/v phê 

duyệt Đề án “Sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Công ty Dịch vụ Bến 

xe”; 

Căn cứ Quyết định số 191 ngày 25/05/2022 của Công ty dịch vụ bến xe tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu về việc Về việc Phê duyệt giá khởi điểm cho thuê mặt bằng tại Bến xe 

khách Vũng Tàu và Bến xe khách Bà Rịa thuộc Công ty Dịch vụ Bến xe tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu. 

Công ty Dịch vụ Bến xe tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo lựa chọn tổ chức đấu 

giá tài sản với các nội dung sau: 

1. Tên, điạ chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: 

- Tên đơn vị: Công ty Dịch vụ Bến xe tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

- Địa chỉ: số 192, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu. 

2. Thông tin về tài sản tổ chức đấu giá: 

Đính kèm chi tiết Phụ lục 01: Danh mục sử dụng tài sản công vào mục đích cho 

thuê của Công ty Dịch vụ bến xe. 

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: 
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- Tổ chức đấu giá đăng ký tham gia phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 

56 của Luật Đấu giá tài sản và Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 

của Bộ Tư Pháp Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. 

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

- Thời gian nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 26/05/2022 đến 17 giờ 

ngày 01/06/2022.  

- 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; 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. 

- Địa điểm: Phòng TCHC-LĐTL, Công ty Dịch vụ Bến xe tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu, số 192, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu. Điện 

thoại: 02543.385.777. 

Lưu ý: + Hồ sơ nộp trực tiếp tại Công ty dịch vụ bến xe tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu (người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu và Giấy CMND hoặc 

CCCD để đối chiếu); 

+ Những tổ chức đấu giá không được lựa chọn, Công ty Dịch vụ Bến xe sẽ không  

thông báo và không hoàn trả lại hồ sơ. 

Công ty Dịch vụ bến xe trân trọng thông báo đến các tổ chức đấu giá tài sản biết 

và đăng ký./. 

                                                            

 

 

Nơi nhận: 
- Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

Quốc gia về đấu giá tài sản; 

- Đăng Website Sở Giao thông vận tải; 

- Sở Tài chính (b/c); 

-Lưu: VT, P KTTV. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Hoài Nam 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-26T09:47:29+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Đoàn Hoài Nam<namdh@sogtvt.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2022-05-26T10:36:42+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Công ty Dịch vụ Bến xe<ctdvbx@sogtvt.baria-vungta.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2022-05-26T10:36:55+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Công ty Dịch vụ Bến xe<ctdvbx@sogtvt.baria-vungta.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




