UBND TINH SON LA
S TA! NGUYEN
vA MO! TRUcNG

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doe lap - Ttr do - Hanh phIic
San La, ngày 15 tháng 11 nám 2021

S: I 525/TB-STNMT
THÔNG BAO
ye vic môi tham gia t chuc du giá tài san
Can cir Diu 56 Lu.t du giá tài san nãm 2016, Sâ Tài nguyen và Môi
tnr&ng tmnh xin thông báo 1ra chçri t chCrc du giá tài san nhu sau:
1. Ten, da chi cüa t6 chirc Co tài san du giá
- Ten to chüc có tài san dâu giá: S& Tài nguyen và Môi tn.r&ng.
- Dja chi t6 chirc Co tài san du giá: Tang 3, tOa T2 khu Trung tam hành
chInh tinh, t 8, phu?ng To Hiu, thành ph San La, tinh San La.
2. Ten tài san dâu giá:
Xe ô to ISUZU 7 ch ngi, bin kim soát 26A-002.59
3. So krçvng, cht hrçrng cüa tài san dan giá:
a. SO hxqng: 01 chik
b. Chit luqng:
- Nãm san xut và dim vâo sr ding tü näm 2001,
- Thai gian dâ sir dung 20 näm,
- SO Km dâ chy: 465.000 km
- Nguyen giá: 6 12.000.000 dông
- Giá trj cOn Ii dn ngày 30/8/2021: Không dOng
4 Gm khOi dim 25000000 dong (Bang ch11 Hai mur/1 lam triêu &ng c/ian?
5. Tieu chi Jya chQn to chuc dan gia tai san: Cac to chtrc dau gia tai san
phãi dáp rng các tiêu chI theo quy djnh ti khoân 4 Diu 56 Lut du giá tài san
näm 2016, bao gôm:
1) Co so 4t chit, trang thit bj c&n thi& bâo dam cho vic dAu giá dOi vOi
1oi tài san dâu giá;
2) Phi.rcrng an dãu giá khá thi, hiêu qua:
3) Nang hrc, kinh nghim và uy tInh cUa to chrc du giá tãi san;
4) Thu lao djch viii du giá, chi phi du giá tâi san phO hqp;
5) Co ten trong danh sách các tO chrc du giá tâi san do Bô Ti.r pháp cong b.
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6. S Ltrçng, thôi gian, dja diem nip ho so dáng k' tham gia to chác thiu giá
6.1. S hrçrng ho so nãng lyc: 01 b
6.2. Thèi gian nhmn Ii sos: 03 ngày lam vic k tr ngày 15/1 1/202 1 dn
ngày 18/11/2021 (trong già hành chInh).
H so np trrc tip hoc gui theo duing bi.ru din (ha sd gz.'ri theo dwàng
bu'u din dwç'c tInh theo du bwu diên trwác 17 già ngày 18/11/2021).
A

A

6.3. Dia diem nçp ho so:
Van phông S& Tài nguyen và Môi tnthng, tang 3, tàa 6T2, Trung tam
hành chInh tinh, khu Quãng tnthng Tây Bc, phxmg To Hiu, thành ph Son
La, tinh San La.
Din thoai: 0212 3799 888.
Sà Tâi nguyen và Môi trung xin thông báo d các t chrc dAu giá tài san
có dü nãng hrc bitt và dang k'./. Jc
KT. GIAM DOC
PRO GIAM oOc

Noi nhmn:

- Trang thông tin din tCr S& TN&MT Scm La (Trung
tam CNTT Tài nguyen và Môi trrông dang tãi);
- BGD sO:
- Liru: VT; VP; Hà.O2b4

so
TA

Nguyen Tin Duong

