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THÔNG BÁO 

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

 

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

Căn cứ Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của UBND thị xã 

Đông Hòa V/v phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện đấu giá tài sản nhà nước 

đối với xe ô tô nhãn hiệu Ford, 05 chỗ ngồi, biển kiểm soát 78A-001.12. 

Phòng Tài chính - KH thị xã Đông Hòa đã ban hành Thông báo số 98/TB-

TCKH ngày 22/4/2022 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, đăng công 

khai trên Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản của Bộ Tư pháp.  

Sau khi hết thời gian nhận hồ sơ lựa chọn nhà thầu tổ chức bán đấu giá tài 

sản, Phòng Tài chính - KH chỉ nhận được 01 bộ hồ sơ dự thầu của Công ty đấu 

giá hợp danh Trí Việt và tiến hành mở hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá. Nhận 

thấy hồ sơ dự thầu đảm bảo các tiêu chí quy định tại Thông báo số 98/TB-TCKH 

ngày 22/4/2022. Mức thù lao dịch vụ 2,9 triệu đồng + 7% trên phần chênh lệch 

giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm, phù hợp với quy định tại 

Thông tư số 108/2020/TT-BTC.  

Phòng Tài chính - KH thị xã Đông Hòa thông báo Công ty đấu giá hợp 

danh Trí Việt là đơn vị được lựa chọn thực hiện tổ chức bán đấu giá tài sản nêu 

tại Thông báo số 98/TB-TCKH ngày 22/4/2022, đề nghị Công ty đấu giá hợp 

danh Trí Việt thực hiện ký kết hợp đồng và tổ chức công khai việc đấu giá theo 

quyết định đấu giá được cấp thẩm quyền phê duyệt./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND thị xã (báo cáo);                                                              
- Cổng TTĐT Quốc gia về ĐGTS; 
- Cổng TTĐT thị xã; 
- Cty ĐGHD Trí Việt; 
- Lưu VT. 
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