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THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

 

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; 

Căn cứ Quyết định số 4844/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của Chủ tịch UBND 

thành phố Sầm Sơn về việc bán thanh lý vật liệu thu hồi sau phá dỡ các công 

trình Trụ sở Thành ủy, HĐND-UBND thành phố, Trường Mầm non Hoa Lan 

thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đô thị và trung tâm thương mại Sầm 

Sơn. 

Căn cứ Quyết định số 6131/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của Chủ tịch 

UBND thành phố Sầm Sơn về việc Phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá thanh lý 

vật liệu thu hồi sau phá dỡ các công trình Trụ sở Thành ủy, HĐND-UBND 

thành phố, Trường Mầm non Hoa Lan thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư 

đô thị và trung tâm thương mại Sầm Sơn. 

Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu 

giá tài sản là vật liệu thu hồi sau phá dỡ các công trình như sau: 

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản: UBND thành phố Sầm Sơn. 

Địa chỉ: Số 07 đường Tây Sơn, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn.  

2. Thông tin về tài sản đấu giá:  

Vật liệu thu hồi sau phá dỡ các công trình Trụ sở Thành ủy, HĐND-UBND 

thành phố, Trường Mầm non Hoa Lan thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư 

đô thị và trung tâm thương mại Sầm Sơn. 

Giá khởi điểm của tài sản: 183.600.000 đồng. 

(Một trăm tám mươi ba triệu, sáu trăm nghìn đồng) 

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

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

định tại  khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 

17/11/2016. Cụ thể: 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá đối với 

loại tài sản đấu giá; 

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; 

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong bán đấu giá tài sản; 

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



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

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do đơn vị: Văn phòng 

HĐND&UBND thành phố Sầm Sơn quyết định. 

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: 

- Thời gian thông báo công khai và nộp hồ sơ đăng ký: Từ ngày 11/01/2022 

đến hết ngày 15/01/2022 (trong giờ hành chính). 

- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân 

dân/Căn cước công dân. 

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia: Văn phòng HĐND&UBND thành 

phố Sầm Sơn. 

- Địa chỉ: Số 07 đường Tây Sơn, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn.  

- Số điện thoại liên hệ: 0915897718 

(Chú ý: Hồ sơ đã nộp không hoàn trả hồ sơ khi không được lựa chọn) 

Nếu quá thời hạn trên, trường hợp chỉ có một tổ chức hoặc không có tổ chức 

đấu giá tài sản nào nộp hồ sơ, UBND thành phố Sầm Sơn sẽ thông báo chỉ định 

tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. 

UBND thành phố Sầm Sơn thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản biết và 

đăng ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản; 

- Cổng Thông tin điện tử UBND TP Sầm Sơn; 

- Chủ tịch UBND thành phố (để b/c); 

- Lưu: VT, TCKH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Bích 
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