
 
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LÀO CAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

HUYỆN VĂN BÀN 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 317 /TB-CCTHADS 
 

Văn Bàn, ngày 23 tháng 12 năm 2020. 

 

THÔNG BÁO   

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

 
 

         Căn cứ Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014); 

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

            Căn cứ Bản án số 08/2019/KDTM-ST ngày 07 tháng 11 năm 2019 của 

Tòa án nhân dân Thành Phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; 

        Căn cứ Quyết định thi hành án số 263/QĐ-CCTHADS ngày 22 tháng 5 

năm 2020; Quyết định thi hành án số 264/QĐ-CCTHADS ngày 22 tháng 5 năm 

2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai;   

   Căn cứ kết quả thẩm định giá theo chứng thư số: 200380/CT- VNVC ngày 

07 tháng 10 năm 2020 của Công ty CP thẩm định giá và tư vấn Việt Nam; Biên 

bản giải quyết ngày 22/12/2020 về việc đương sự không thỏa thuận được tổ 

chức bán đấu giá tài sản và đề nghị Chấp hành viên lựa chọn tổ chức bán đấu giá 

tài sản theo qui định; 

  Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá tài sản thi hành án.  

Để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài 

sản năm 2016, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đề nghị 

Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai và trang Thông tin 

điện tử quốc gia về đấu giá tài sản đăng tải thông tin thông báo lựa chọn tổ chức đấu 

giá tài sản, cụ thể như sau:  

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

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai  

 Địa chỉ: Số 02, đường Điện Biên, TT Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào 

Cai. 

2. Tài sản bán đấu giá: Hai (02) dây chuyền tuyển rửa quặng sắt, trạm bơm 

tuyến ống và các vật phụ trợ gồm: 

1.  Máy sàng rung SZZ: 01 bộ 

2. Máy tuyển rửa CX 15KW 01 bộ 

3. Máy tuyển rửa CX 37KW 01 bộ 



4. Máy nghiền hàm PEX 01 bộ 

5. Băng tải TD 75B800x30m 01 bộ 

6. Băng tải TD75B800x40m 01 bộ 

7. Đường dây 35KV và trạm biến áp 560KVA-35/0,4KV 01 bộ 

8. Trạm bơm, tuyến ống và cấp điện cho trạm bơm cấp nước tuyển rửa sắt 

01 bộ (617 cây ống thép đen D200; Zoăng cao su D200 630 cái; Bu lông 

M18x50 630 bộ đã được lắp đặt cố định vào hệ thống tuyến ống của trạm bơm 

được dẫn nước từ cầu Khe Chấn về đến bể nước của Công ty).  
 

9.  Máy bơm ly tâm công suất 180M3/h 02 cái 

10. Máy rửa quặng 2000*8000 (máy dùng chuyên dụng dùng để rửa 

quặng sắt gia cường chống mài mòn cao) 02 bộ, công suất 37KW.  

11. Máy kẹp hàm chuyên dùng cho dây chuyền nghiền quặng sắt 

PEX250*1000 01 bộ. 

12. Máy sàng 01 bộ, ký hiệu PS2100x20000, công suất 22KW 

13. Gối đỡ bi 08 bộ 

14. Cánh đánh rửa quặng 400 cái (đã được gắn vào máy rửa quặng). 

15. Máy rửa quặng 1600*8000 02 bộ, công suất 22KW 

16. Máy kẹp hàm 01 bộ, ký hiệu PEX350x1300, công suất 75KW 

17. Máy sàng rung 01 bộ, ký hiệu 2YA2160, công suất 30KW 

18. Máy cấp liệu 2: 02 bộ, ký hiệu WL1000*2000, công suất 7,5KW 

19. Máy nghiền bi 02 bộ, ký hiệu GZMY2745, công suất 380KW 

20. Máy phân cấp 02 bộ, ký hiệu FG1500*9650, công suất 15KW 

21. Máy tuyển từ 04 chiếc, ký hiệu CTB900*1800, công suất < 4KW 

22. Bàn đãi quặng 6S 32 bộ, công suất 1.1KW  

Giá khởi điểm là: 17.768.970.000đ (Mười bẩy tỷ, bẩy trăm sáu mươi tám 

triệu chín trăm bẩy mươi nghìn đồng) 

 (Giá khởi điểm của các tài sản trên căn cứ theo Quyết định giảm giá lần hai 

số 316/QĐ-CCTHADS ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Chấp hành viên Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai chưa bao gồm thuế, các loại 

phí, lệ phí phải nộp theo quy định của pháp luật).  

 Sau khi đấu giá thành, người trúng đấu giá làm các thủ tục và đóng các loại 

thuế, phí phải nộp theo quy định pháp luật hiện hành. 

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



 - Có cơ sở vật chất, trang thiết bị  cần thiết, bảo đảm cho vệc đấu giá đối với 

loại tài sản đấu giá; 

- Có phương án đấu giá khả thi, phù hợp và hiệu quả; 

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản theo quy 

định của pháp luật; 

 - Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp; 

 - Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố; 

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá 

quyết định. 

4. Thành phần hồ sơ gồm: 

- Hồ sơ năng lực của đơn vị; 

- Phương án đấu giá tài sản. 

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

- Thời hạn nộp hồ sơ: Nhận hồ sơ tham gia từ ngày 23/12/2020 đến hết ngày 

28/12/2020 (trong giờ hành chính). 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Bàn, 

tỉnh Lào Cai. 

 (Địa chỉ: Số 02, đường Điện Biên, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh 

Lào Cai). Địa chỉ liên hệ:  Đ/c Nguyễn Đình Thóa, ĐT: 0916129673. 

Hết thời hạn trên, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

sẽ căn cứ số lượng hồ sơ tham gia, các tiêu chí lựa chọn để ký Hợp đồng dịch vụ 

với tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật và không hoàn trả hồ sơ 

đăng ký đối với các tổ chức đấu giá không được lựa chọn (Nếu có)./. 

 

 

Nơi nhận:  
- Cổng thông tin điện tử Cục THADS tỉnh LC; 

- Trang thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản; 

- Lưu: VT, HSTHA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               CHẤP HÀNH VIÊN 
 

 

 

 

 

 

 

 
                Nguyễn Đình Thóa 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 


