
UBND TINH B1NIT DTJONG CONG HOA xA HQI CHU NGIIIA VIT NAM 
QUc DAU 111 PHAT TRIEN Dc lap- Tir do- Hanh Phüc 

S& t 1113- DTPT BInh Dwo72g, ngàyhthángOnám 2021 

THÔNG BAO 

(V/v Lra ch9n th chirc ban du giá) 

Can cii' Luat  Dôu giá tài san sá 01/2016/QHJ4 ngày 17/11/2016, 

án ci Luat  Quán lj, th ding tài san cong ngày 21 tháng 6 nám 2017, 

C'án ci nghj djnh s 151/2017/ND-CF ngày 26 tháng 12 nám 2017 cza 
ChInh phü quy d.inh chi tiêt m5t sO diêu cza Luat  Quán lj, si ding tài san cOng; 

Can th nghj djnh sd 04/2019/ND-C'P ngày 11/01/2019 cüa C'hInhphñ quy 
djnh tiêu chuán, djnh m&c szc dyng xe 0 tO; 

Can ci quyt djnh s 24/QD- DTPT ngày 20/01/2021 cza Giám dc Qu9 
Dáu tu Phát triên tinh BInh Dzto'ng ye vic thành 4p Hôi dOng thanh lj tài san; 

Can ci quyt d.inh s 29A/QD- DTPT ngày 22/01/2021 v viêc thanh lj xe 
ô to 61K- 8478 cza Quy Dáu tu' Phát triên tinh Bmnh Du'oiig; 

Can cá Biên ban v D/nh giá ban thanh lj xe 0 tO 61K- 8478 ngày 
09/3/2021 cãa Qu9 Dâu tu' Phát triên tinh Blnh Dwong. 

I. Ten, dla  chi ngiroi có tài san du giá: Qu DAu tix Phát trin tinh BInh 
Ding. 

- Dja chi: S 26, thr?ing Lê Dun, phixing Hôa Phü, thành pM Thu Du Met, 
tinh Binh Ducing. 

II. Tài san và giá khói dim: 

1. Tài san là xc ô to 5 cM ngi hiu Toyota- Camry XLI, bin s 61K-
8478 san xuât nAm 1999. 

2. Giá khâi dim tài san du giá cüa tài san là: 130.000.000 dng (Mat 
tram ba mwo triu dOng) 

Ill. Tiêu chI hra chçn t chuc dan giá tài san: Các t churc hành nghê du giá 
tài san có dü các diêu kin quy djnh tai khoãn 4, diêu 56 Lut dâu giá tài san 
näm 2016. 
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Co trui s&, dla  chi rO rang, có co' s& vat chat, 
có hi trirô'ng dâu giá, có trang thiêt bj can 
thiêt bão dam cho viêc dâu giá tài san 

10 

2 Phiro'ng an dâu giá khã thi, phü hqp, hiu 
qua 

15 

2.1 Phuong an du giá phãi chi tit, C11 th 
tfrng hinh thrc dâu giá (trrc tiêp bang 
ki nói tai  cuc dâu giá; bó phiêu trirc 
tiêp tti cuc dâu giá và bó phiêu gián 
tiêp) 

10 

2.2 Trong phoorng an th hin CJJ th và 
chi tiêt ye quyên và nghTa vli cüa các 
ben 

5 

3 Co nàng 11rc, kinh nghim và uy tin trong 
vic to chuc dâu giá tài san 

55 

3.1 Co nàng lirc, kinh nghim và uy tin 
trong vic to chIrc dâu giá tài san 
thanh 1 np Ngãn sách Nhà nithc 
(chirng minh bang các hçip dông dã k 
kêt và thrc hin thành cong 03 näm 
gãnnhâtcógiátrjtrên 1 t) 

10 

3.2 Co thi gian hoat dng du giá it nhAt 
10 näm, dông thtñ Co däng k) to each 
nba thâu trên h thông ming dâu thâu 
quôc gia 

25 

3.3 T ehIrc du giá cO d an t chüc bO 
may: Länh do, kê toán, than viên, 
thu qu5 

5 

3.4 Co dOi  ngi du giá viên chuyên 
nghip, trong do có tôi thiêu 04 dâu 
giá viên (co kinh nghim tir 03 näm 
tr& len) dang ho?t dng tai  trii sY. 

10 

3.5 Co ten trong danh sách các t chrc 
dâu giá tài san di.rçic cci quan cO thâm 
quyén (B To pháp/Sâ To pháp) cong 
bô theo quyêt djnh. 

5 

4 Co thñ lao djch vu dan giá, chi phI dan giá 
tài san phil hqp theo Thông tn so 108/2020 
TT-BTC sfra dôi thông tir so 45/2017/TT-
BTC 

5 
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4.1 Mrc thi da thii lao djch vi dithi müc 
qui djnh 

5 

4.2 Müc t6i da thu lao djch vi bing mirc 
qui djnh 

0 

4.3 Müc ti da thu lao dich vi vuçit müc 
qui djnh 

Loi 

5 Tiêu chI khác 15 

5.1 Co báo cáo tInh hInh hoat dng v 
dâu giá tài san trong 3 nám gãn nhât 
(Báo cáo ye Si Tu Pháp) 

5 

5.2 TJ'u tiên cho các t chüc du giá dja 
phirnng có kinh nghim, cO quan h 
tot viii các ban ngành dja phuong 
nhhn dam báo an ninh, trt tir cho 
các cuc dâu giá. 

5 

5.3 Các tâi 1iu dáp irng các tiêu chI nêu 
trén phãi dóng thành quyên, trong 
do các van ban do don vj phát hành 
phâi dtroc dóng dâu treo cüa ckm vj, 
duqc bO vào phong bI và niêm 
phong. 

5 

TONG CONG 100 

1V. Thôi gian np ho so' dáng k tham gia to chuic dãu giá: 
-Trong vOng 03 ngày lam vic k tr ngày iThng thông báo trén Cng thông 

tin din tü Quoc gia ye dâu giá tài san cUa Bô tu pháp. 
- Không hoàn trá h so d& vâi các h so không duçic lra chçn. 
- Tip nhân h6 so tr%rc tip trong gi? hành chInh. 

+ }IInh thfrc, dla  diem np ho So': 

II. H so gl'ri trrc tip ti dja chi: Qu Du tu Phát trin tinh BInh Ducmg. 

- Din thoai lien h: (0274) 3.803.399 

* Luu : H so däng k tham gia hra ch9n th chüc du giá phái duqc niêm 
phong khi bàn giao cho Qu5 Dâu tu Phát triên tinh Bmnh Duong. Ngu&i den np 
ho so phâi mang theo Giây giâi thiu và Chirng minh nhan dan. KhOng hoàn trá 
ho so dôi vâi các ho so không duçic lra ch9n. (Khóng nhn ho so' n5p qua 
du'&ng biru din). 



GIAM oOc 
?HO GIAM DOC 

Nguyen PhUc Thành 

4 

Yêu cu di véi h si cüa T chüc dâu giá bao gm: 
1/Hscipháp1: 

- Ban sao có chirng thirc Chüng nhn dang k3 kinh doanh; giy Chüng 
nhân dâu tu hoäc Quyêt djnh thành lip; 

- S krçing du giá viên (ban sao chirng thrc Chfrng chi hành ngh du 
giá, The dâu giá viên); 

2/ Co ten trong danh sách các T chrc du giá tài san do BO liz pháp cong 
bô trén trang thông tin din tir. 

- Phizcing an khá thi, hiu qua; 
- Bang mô tá uy tin, kinh nghim, thi gian hoat dng; 
- Thu lao djch vi du giá, chi phi du giá phü hçp; 
- Các cam k& khác (nu co). 
Dn ht 1 Th,00 ngày cui cüng trong thii h?n  03 ngây k tir ngày Qu5 Du 

tu Phát triên tinh BIrth Dtrnng thông báo 1ira ch9n To chirc dâu giá tâi san. Nêu 
To chCrc dâu giá tài san duçc 1ia chçn không den lam thu tic k kêt hçip dong 
djch vi dâu giá tài san thI xem thu tir chôi k két hçrp dOng. Qu Dâu tix Phát 
triên tinh BInh Duong së lien h vOi To chirc dâu giá tài san có các tiêu chI phü 
hçp thu 2 (sau to chIrc thir nhât &rqc ch9n) dé k hçip dông. 

Qu5 Du lit Phát trin tinh BInh Dixmg rat mong than duçic sir hcp tác 
cüa các Qu cc quan to chüc dâu giá chuyên nghip. 

Trãn trQng! 

Noinhân: 
- Dang tái trên Cong 
thong tin din tz QG ye 
dáu giá TS 
-Lztul'T lii 
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