
 

 

 

SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TRUNG TÂM DỊCH VỤ               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  
 

       Số: 39/TB-TTDVĐGTS            Lạng Sơn, ngày 09 tháng 9 năm 2021 

 

 

THÔNG BÁO 

ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở 

Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Tầng 3 Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố 

Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Trụ sở 

liên cơ quan,Phố Nguyễn Chí Thanh, Khu Tái định cư và Dân cư Nam thành phố 

Lạng Sơn, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 

3. Tài sản đấu giá: 01 (một) lô tài sản gồm 94 (chín mươi tư) mặt hàng các 

loại, một số đã qua sử dụng, là tang vật vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu 

sung quỹ nhà nước (Có Bảng kê chi tiết kèm theo) 

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 956.588.000 đồng (Chín trăm năm 

mươi sáu triệu, năm trăm tám mươi tám nghìn đồng) 

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước: 

a. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng) 

b. Tiền đặt trước: 190.000.000 đồng/01 hồ sơ (Một trăm chín mươi triệu đồng) 

6. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham 

gia đấu giá; xem tài sản; nộp tiền đặt trước; nộp phiếu trả giá; thời gian, địa 

điểm tổ chức buổi công bố giá 

a. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ 

ngày 09/9/2021 đến ngày 21/9/2021 tại Nơi tiếp nhận và đăng ký hồ sơ tham gia đấu 

giá của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Sảnh tầng 1 Trung tâm Phục vụ hành 

chính công; Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn). 

b. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): 

Từ ngày 09/9/2021 đến ngày 21/9/2021 tại Nơi tiếp nhận và đăng ký hồ sơ tham gia 

đấu giá của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Sảnh tầng 1 Trung tâm Phục vụ hành 

chính công; Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn). 
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c. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Trong 02 ngày: 

15/9/2021, 16/9/2021 tại Chi nhánh Công ty lương thực Cao Lạng (Địa chỉ: Số 100, 

đường Ngô Quyền, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 

d. Thời hạn, địa điểm nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ ngày 

21/9/2021 đến ngày 23/9/2021, người đăng ký tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt 

trước vào một trong các tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản: 

- Tài khoản số 119000088684 tại Ngân hàng Công thương (Vietinbank) - Chi 

nhánh Lạng Sơn  

- Tài khoản số 35110000490991 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và 

phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Lạng Sơn 

- Tài khoản số 0981000555666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại 

thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Lạng Sơn 

- Tài khoản số 030003518888 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn 

Thương Tín (Sacombank) - Chi nhánh Lạng Sơn 

Sau khi nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng theo quy định, khách hàng mang giấy 

nộp tiền đặt trước nộp cho Trung tâm theo thời hạn quy định trên. 

đ. Thời hạn, địa điểm nộp phiếu trả giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 

21/9/2021 đến ngày 23/9/2021, sau khi nộp giấy nộp tiền đặt trước cho chuyên viên 

tiếp nhận của Trung tâm, người đăng ký tham gia đấu giá bỏ phiếu trả giá vào thùng 

phiếu của Trung tâm tại Nơi tiếp nhận và đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá của Trung 

tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Sảnh tầng 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công; Địa 

chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 

 e. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 15 giờ 00 phút ngày 24/9/2021 tại 

Phòng họp tầng 3 Trung tâm Phục vụ hành chính công (Địa chỉ: Phố Dã Tượng, 

phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) 

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:  

a. Người đăng ký tham gia đấu giá là cá nhân, tổ chức có đầy đủ các điều kiện 

sau 

Cá nhân là công dân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức có năng lực 

hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; Có Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh phù hợp với tài sản đấu giá; Có đủ năng lực 

tài chính để mua tài sản đấu giá. Mỗi hộ gia đình chỉ được một người tham gia đấu 

giá; Mỗi tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.  

b. Đối tượng không được tham gia đấu giá 
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 Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng 

lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người 

tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của 

mình; 

Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, 

vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; 

người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị 

ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản; 

Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết 

định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết 

định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật; Cha, mẹ, vợ, chồng, 

con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người này; 

Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp 

dụng đối với loại tài sản đó. 

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá 

* Người thuộc đối tượng được tham gia đấu giá đến Trung tâm mua hồ sơ đăng 

ký tham gia đấu giá, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn quy định. 

Thành phần hồ sơ nộp cho Trung tâm gồm: 

- Đối với cá nhân:  

+ Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân còn được lưu hành 

theo quy định của pháp luật; 

+ Bản sao Sổ hộ khẩu. 

- Đối với tổ chức: 

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;  

+ Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân còn được lưu hành 

theo quy định của pháp luật của người đại diện hợp pháp của tổ chức; 

- Có Giấy ủy quyền, Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân 

còn được lưu hành theo quy định của pháp luật của người được ủy quyền (trong 

trường hợp người tham gia đấu giá ủy quyền cho người khác thay mặt mình thực hiện 

các công việc theo nội dung của Giấy ủy quyền hợp lệ được cơ quan có thẩm quyền 

cấp). Giấy ủy quyền phải được nộp cho Trung tâm trong giờ hành chính trước ngày tổ 

chức buổi công bố giá tại Nơi tiếp nhận và đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá của Trung 

tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Sảnh tầng 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công; Địa 

chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn). 

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành; 
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- Có tờ khai y tế theo mẫu của Ngành y tế do Trung tâm cung cấp; 

- Có bản cam kết không thuộc đối tượng F1, F2 theo quy định của Bộ Y tế về 

phòng, chống dịch COVID- 19; 

          * Để đủ điều kiện tham gia buổi công bố giá, người đăng ký tham gia đấu giá 

phải nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá theo quy định tại điểm b Mục 5 và điểm d 

Mục 6 của Thông báo này. 

Sau khi nộp tiền đặt trước và nộp chứng từ giao dịch cho viên chức tiếp nhận 

hồ sơ của Trung tâm, người đăng ký tham gia đấu giá bỏ phong bì đựng phiếu trả giá 

vào thùng phiếu của Trung tâm trong thời hạn quy định tại điểm đ Mục 6 của Thông 

báo này. Phiếu trả giá và phong bì đựng phiếu trả giá được Trung tâm cung cấp cho 

khách hàng khi khách hàng đến Trung tâm đăng ký tham gia đấu giá. Người đăng ký 

tham gia đấu giá được hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu và buổi công 

bố giá. Khách hàng nghiên cứu kỹ và thực hiện đúng quy định về Phiếu trả giá hợp lệ 

tại Quy chế cuộc đấu giá. Trung tâm không chịu trách nhiệm nếu Phiếu trả giá của 

khách hàng không hợp lệ. Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc 

bằng chất liệu bảo mật (do người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm bảo mật bằng 

các chất liệu như bọc giấy, giấy tráng bạc, giấy than…) trước khi bỏ phiếu vào phong 

bì do Trung tâm cung cấp, dán phong bì, có chữ ký của người trả giá tại các mép của 

phong bì đựng phiếu.  

Lưu ý: Tại mặt ngoài phía trước và phía sau phong bì không được ghi bất 

cứ thông tin, ký hiệu gì. 

d. Người tham gia đấu giá cam kết thực hiện đầy đủ những quy định tại Quy 

chế cuộc đấu giá, Nội quy phòng đấu giá do Trung tâm ban hành. Trong đó đặc biệt 

quan tâm và nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. 

Cam kết nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 

1115/UBND-KGVX ngày 13/8/2021 về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát 

người và phương tiện vào địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể: Đã 

thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đúng, đủ thời gian, có xác nhận của chính 

quyền địa phương, cơ sở y tế.    

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá  

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, 01 (một) vòng, công 

khai giá khởi điểm tài sản.  

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.  

c. Bước giá: 24.000.000 đồng (Hai mươi bốn triệu đồng) 
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Áp dụng trong trường hợp đấu giá tiếp bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá 

quy định tại Khoản 4 Điều 43 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.  

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: Tầng 3 

Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, SĐT: 02053.719.220, 02053.717.994) hoặc trang fanpage 

của Trung tâm: “TTDV Đấu giá tài sản – Tỉnh Lạng Sơn” hoặc Sở Tài chính tỉnh 

Lạng Sơn (Địa chỉ: Trụ sở liên cơ quan, Phố Nguyễn Chí Thanh, Khu Tái định cư và 

Dân cư Nam thành phố Lạng Sơn, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 

Nơi nhận: 
-  Cổng TTĐT quốc gia về đấu giá tài sản - Bộ Tư pháp; 

- Trang TTĐT Thời báo Tài chính Việt Nam - Bộ Tài chính; 

-  Trang TTĐT tỉnh Lạng Sơn; 

-  Trang TTĐT Sở Tư pháp; 

-  Đài PT-TH tỉnh Lạng Sơn;  

-  Niêm yết tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản; Sở Tài chính 

tỉnh Lạng Sơn; Chi nhánh Công ty lương thực Cao Lạng; 

- Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn; 

- Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo TT và VCTT; 

- Lưu: VT, HSĐG. 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Dương Văn Điền 

 

 


