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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản 
 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  
 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016; 

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; 

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 số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính 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 cứ Quyết định số 2042/QĐ-BTP ngày 30/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp về việc thanh lý tài sản; 

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-CTHADS ngày 17/11/2020 của Cục trưởng 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt giá khởi điểm, 

bước giá để thực hiện đấu giá; 

Căn cứ Thông báo số 629/TB-CTHADS ngày 18/11/2020 của Cục Thi hành 

án dân sự tỉnh Tuyên Quang về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; 

Xét năng lực, kinh nghiệm và uy tín của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản 

– Sở Tư pháp Tuyên Quang, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Lựa chọn Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp Tuyên 

Quang (Địa chỉ: Số 6, đường Chiến Thắng Sông Lô, phường Tân Quang, thành 

phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) là đơn vị tổ chức đấu giá đối với tài sản là 

01 xe ô tô Biển đăng ký: 22C-3358; Nhãn hiệu: MITSUBISHI; Số loại: JOLIE 

VB2W41001025; Màu sơn: Vàng; Số máy: 4G63RZ01505; Số khung: 

RLA00VB2W41001025; Năm, nước sản xuất: 2004, Việt Nam; Số chỗ ngồi: 8; 

Loại phương tiện: Ô tô con; Loại nhiên liệu: Xăng; Dung tích làm việc của động 

cơ: 1997 cm3; Niên hạn sử dụng: 0.  
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Giá khởi điểm: 40.620.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi triệu sáu trăm hai 

mươi nghìn đồng chẵn). Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng 

(VAT) và chưa bao gồm phí, lệ phí chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo 

quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 2. Quyết định này làm căn cứ ký kết Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản 

và thực hiện đấu giá đối với tài sản trên theo quy định của pháp luật về đấu giá 

tài sản. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, kế 

toán Cục Thi hành dân sự tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm thi hành quyết định 

này./. 
 

Nơi nhận: 
- Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản; 

- Như Điều 3;  

- Lưu: VT, KT (H.Hà). 

 CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuyên  
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