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THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;
Căn cứ Quyết định số 918/QĐ-UBND ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh 

Long An về việc bán, điều chuyển xe ô tô dôi dư của Sở Y tế và các đơn vị trực 
thuộc đang quản lý, sử dụng;

Căn cứ Công văn số 10353/UBND-KTTC ngày 20/10/2021 của UBND 
tỉnh về việc tiếp tục thực hiện bán tài sản xe ô tô 15 chỗ ngồi, biển số 62P-0605 
theo Quyết định số 918/QĐ-UBND ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh;

Căn cứ Công văn số 6180/STC-QLGCS ngày 16/12/2022 của Sở Tài 
chính tỉnh Long An về việc tiếp tục thực hiện bán tài sản xe ô tô 15 chỗ ngồi, 
biển số 62P-0605;

Căn cứ Biên bản xác định giá để bán đấu giá tài sản xe ô tô của Trường 
Trung cấp Y tế Long An ngày 11/01/2023;

Căn cứ biên bản họp giao ban cán bộ ngày 12/01/2023;
Trường Trung cấp Y tế Long An thông báo công khai về việc lựa chọn tổ 

chức bán đấu giá tài sản để bán tài sản xe ô tô 15 chỗ ngồi, nhãn hiệu Toyota,  
biển số 62P-0605 như sau:

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản bán đấu giá
Trường Trung cấp Y tế Long An;
Địa chỉ: 93 quốc Lộ 62, Phường 6, Tp. Tân An, tỉnh Long An.
2. Tên tài sản: Xe ô tô 15 chỗ ngồi, nhãn hiệu Toyota, số loại HIACE-

RZH115L-BRMRE, biển số 62P-0605 (Trường Trung cấp Y tế Long An quản 
lý, sử dụng).

3. Giá khởi điểm

Stt Tên tài sản Số 
lượng

Chất lượng Giá khởi điểm

01 Bán xe ô tô 15 
chỗ ngồi, nhãn 

hiệu Toyota, biển 
số 62P-0605.

01 Số loại: HIACE-RZH115L-
BRMRE;
Số máy: 3128765;
Số khung: RZH1153001260;
Nước sản xuất:Việt Nam;

20.000.000 đồng



Năm sản xuất: năm 2003;
Niên hạn sử dụng: năm 2023.

Tổng cộng 20.000.000 đồng
(Hai mươi triệu 

đồng)

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá
Trường Trung cấp Y tế Long An lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo 

các tiêu chí quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản như sau:
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối 

với loại tài sản đấu giá;
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả nhất;
- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức bán đấu giá;
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp với các quy định tại 

Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung 
thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công 
bố còn hoạt động đến tính thời điểm hiện tại.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá
Trường Trung cấp Y tế Long An thông báo công khai cho các tổ chức 

đấu giá biết để liên hệ nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản trên 
trong các ngày làm việc (trong giờ hành chính): Từ 07 giờ ngày 01/02/2023 đến 
17 giờ ngày 28/02/2023.

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức Hành chính, số điện thoại 0945 944 
666 (Cô Kiều Diễm) hoặc gửi qua đường bưu điện (địa chỉ: Trường Trung cấp Y 
tế Long An; 93 Quốc lộ 62, Phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An).

6. Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Nội dung thông báo được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh 

Long An, trang website Sở Y tế, trang website Bộ tư pháp và niêm yết tại trụ sở 
Trường Trung cấp Y tế Long An, 93 Quốc Lộ 62, Phường 6, Tp. Tân An, tỉnh 
Long An./.
Nơi nhận: PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Cổng thông tin điện tử Long An;
- Trang website Sở Y tế;
- Trang website Trường TCYT;
- Trang website Bộ tư pháp;
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT, TCHC

HUỲNH THÁI HÒA
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