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THÔNG BÁO  

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản  

   

 Thực hiện Quyết định số 447/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 3 năm 2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thanh lý tài sản công tại cơ quan nhà nước, 

Cục Quản lý tài nguyên nước thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản như 

sau: 

 1. Thông tin về tài sản:   

 - Tên của đơn vị có tài sản đấu giá: Cục Quản lý tài nguyên nước 

 - Địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội 

 - Tên tài sản:  02 xe ô tô thanh lý: xe biển kiểm soát 31A - 5089 (để ở Hà 

Nội) và xe biển kiểm soát 29Z-2906 (để ở thành phố Vinh). 

 - Giá khởi điểm:  

 + Xe ô tô biển kiểm soát 31A - 5089: 126.891.000 đồng (Bằng chữ: Một 

trăm hai mươi sáu triệu, tám trăm chín mươi mốt nghìn đồng). 

 + Xe ô tô thanh lý biển kiểm soát 29Z-2906: 90.907.000 đồng (Bằng chữ: 

Chín mươi triệu, chín trăm linh bảy nghìn đồng) 

 2. Thời gian, địa chỉ nhận hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: 

 - Thời gian: trước 16h00 ngày   ......  /5/2022  

 - Địa điểm: Phòng Kế hoạch – Tài chính, Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; Địa chỉ: phòng 1510, tòa nhà A, số 10 Tôn Thất 

Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội.  

 - Điện thoại: 024.39437078 

 3. Tiêu chí lựa chọn:  

 Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại 

khoản 4 điều 56 của Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và Thông tư số 

02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn 

tổ chức đấu giá. 

 Trường hợp có từ 02 tổ chức đấu giá tài sản trở lên có tổng số điểm cao 

nhất và bằng nhau thì đơn vị có tài sản đấu giá xem xét, quyết định lựa chọn một 

trong các tổ chức đó. 



  4. Hồ sơ đăng ký bao gồm:  

  - Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp. 

 - Bản mô tả năng lực kinh nghiệm. 

 - Thư chào giá, các cam kết của tổ chức đấu giá (nếu có). 

 - Phương án đấu giá tài sản. 

 Cục Quản lý tài nguyên nước mong nhận được sự quan tâm của các tổ chức 

đấu giá chuyên nghiệp.  

 Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS (để thông báo); 

- Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý tài nguyên nước; 

- Cục trưởng (để báo cáo); 

- Chi cục QLTNN khu vực Bắc Trung Bộ; 

- Lưu: VT, KHTC, VP. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Khuyến 
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