
UBND XÃ THANH GIANG

Số:       /QĐ- UBND

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

Thanh Miện, ngày       tháng     năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá 

tài sản VPHC bị tịch thu sung quỹ nhà nước

CHỦ TỊCH UBND XÃ THANH GIANG

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính  (sửa đổi, bổ sung năm 2020);
Căn cứ Luật đấu giá Tài sản năm 2016;
Căn cứ Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chính 

phủ  quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và  xử lí 
đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp 
Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

Xét năng lực của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương,
                                                 QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Lựa chọn Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương (có địa 
chỉ: số 7/109 phố Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) là đơn vị tổ 
chức đấu giá lô tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước gồm 10 
áo khoác nữ Mangto, 27 chân váy dạ, 18 áo khoác nữ bomber, 01 cái áo phao lông 
vũ gile và 01 cái áo phông ngắn tay do nước ngoài sản xuất, chưa qua sử dụng.

 Điều 2. Trung tâm Dịch vụ đấu giá Tài sản tỉnh Hải Dương có trách nhiệm 
thực hiện các trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá tài sản đúng quy định pháp luật. 

Điều 3. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương, UBND xã Thanh 
Giang căn cứ quyết định thi hành.

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VP

CHỦ TỊCH

Vũ Đình Nguyễn



               UBND  XÃ THANH GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Thanh Miện, ngày     tháng      năm 2023

BIÊN BẢN
VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ 

TÀI SẢN NỘP HỒ SƠ THAM GIA ĐỂ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ
(Theo thông báo số ……………… của UBND xã Thanh Giang)

Hôm nay vào hồi..........giờ.........phút, ngày........tháng........năm 202....

Tại UBND xã Thanh Giang, Thanh Miện, Hải Dương, chúng tôi gồm:  
 01, Ông (bà):………………………….............................  Chức vụ:………………………...............................

02, Ông (bà):…………………………............................. Chức vụ:……………………….................................

03, Ông (bà):…………………………............................. Chức vụ:………………………................................

Chúng tôi thiết lập biên bản chốt danh sách các Tổ chức đấu giá tài sản đã 
nộp hồ sơ năng lực tham gia việc lựa chọn Tổ chức đấu giá để thực hiện Đấu giá 
tài sản là 10 áo khoác nữ Mangto, 27 chân váy dạ, 18 áo khoác nữ bomber, 01 cái 
áo phao lông vũ gile và 01 cái áo phông ngắn tay là tài sản vi phạm hành chính do 
UBND xã Thanh Giang, Thanh Miện, Hải Dương tịch thu. 

NỘI DUNG
UBND xã Thanh Giang, Thanh Miện, Hải Dương đã đăng tải thông báo việc 

lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo đúng quy định theo điều 56 của Luật đấu 
giá tài sản năm 2016. Tính đến........giờ...........phút ngày......../......../202.... là hết thời hạn nộp 
hồ sơ đã có 01 tổ chức đấu giá tài sản là Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải 
Dương (có địa chỉ: số 7/109 phố Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) 
đã nộp hồ sơ năng lực.

Chúng tôi tiến hành lập biên bản chốt danh sách tổ chức đấu giá đã nộp hồ 
sơ năng lực để làm căn cứ xét lựa chọn tổ chức đấu giá để thực hiện đấu giá tài sản 
theo qui định và để làm căn cứ lưu hồ sơ.

Biên bản được lập xong và thông qua thống nhất với nội dung trên và nhất 
trí ký tên

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN CHỦ TỊCH
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