
     

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /TB-STC            Trà Vinh, ngày       tháng 9 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản (Ghe vỏ gỗ và sà lan sắt) 

      

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; 

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản; 

Căn cứ 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 tài sản; 

Căn cứ Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trà Vinh, về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập 

quyền sở hữu toàn dân. 

Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản 

như sau: 

1. Tên, địa chỉ của cơ quan được giao tổ chức bán tài sản:   

- Tên cơ quan: Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh. 

- Địa chỉ: Số 03, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

2. Tên tài sản và số lượng của tài sản đấu giá: 

Stt Tên tài sản Số lượng 

01 - Sà lan sắt, biển kiểm soát: Btr-6192, trọng tải 60 tấn, 

không có giấy đăng kiểm, lưu hành. 
01 

02 - Máy bơm hút cát sông hiệu deawoo (loại 06 máy). 01 

03 - Máy bơm nước hiệu Mitsubishi (loại 04 máy). 01 

04 - Máy D22, dùng để nhổ kéo neo. 01 

05 - Máy đẩy hiệu Deawoo. 01 

06 

- Ống hút cát bằng nhựa, màu xanh (có đường kính dài 

16,8cm, chiều dài đo thực tế của ống hút cát sông là, 

16,5m), được nối với ống kim loại dài 2,3m, đường kính 

20cm. 

01 

07 - Cát sông. 36,81m3 
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08 
- Chiếc ghe vỏ gỗ, trọng tải khoảng 44 tấn, không biển kiểm 

soát, không có giấy đăng kiểm, lưu hành. 
01 

09 
- Chiếc máy nổ (máy đẩy ghe), không rõ nhãn hiệu, có 06 

xi lanh. 
01 

10 - Chiếc máy nổ (máy đề), có 01 xi lanh. 01 

11 - Chiếc máy nổ (máy kéo quạt hút cát), có 06 xi lanh 01 

12 - Chiếc quạt hút kiểu tua huýt 01 

13 
- Đường ống hút cát, dài 18m, đường kính 200mm (trong 

đó có đoạn đầu hút bằng kim loại dài 2,1m) 
01 

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:  

Giá khởi điểm đấu giá của ghe vỏ gỗ và sà lan sắt là 275.783.000 đồng (Hai 

trăm bảy mươi lăm triệu, bảy trăm tám mươi ba nghìn đồng). 

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

Theo Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản quy định tại 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp. 

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

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 05/9/2022 đến hết ngày 09/9/2022 (nộp trong 

giờ hành chính). 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh (Phòng 

Quản lý Giá và Công sản); địa chỉ: Số 03, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh; số điện thoại: 0294.3863164. 

Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản biết, đăng 

ký tham gia./.  

Nơi nhận:                                                                   

- Cổng TTĐT quốc gia về đấu giá tài sản; 

- Trang TTĐT Sở Tài chính; 

- Niêm yết tại trụ sở Sở Tài chính; 

- BGĐ Sở Tài chính;                                                                       

- Lưu: VT, QLG&CS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Huỳnh Bích Như 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2022-09-05T16:32:29+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Huỳnh Bích Như<hbnhu@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2022-09-05T16:40:14+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Sở Tài chính<stc@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2022-09-05T16:40:19+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Sở Tài chính<stc@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2022-09-05T16:40:27+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Sở Tài chính<stc@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




