
 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HẬU GIANG 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 613 /TB-TTKN Hậu Giang, ngày 27 tháng 11 năm 2017 
 

THÔNG BÁO  

LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

 

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá 

tài sản để thực hiện bán đấu giá tài sản của Trung tâm, như sau: 

1. Tài sản: 01 xe ô tô biển số 95A-0143, nhãn hiệu Toyota. Số loại: HIACE 

RZH114; Loại xe: Ô tô khách; Màu sơn: Ghi-Nâu-Xanh;  Số máy: 1RZ-

2268750;  Số khung: RZH114-9005608; Số chổ ngồi: 12; Năm sản xuất: 2000; 

Nước sản xuất: Nhật Bản. Niên hạn sử dụng: 2020, hiện trạng tài sản đã qua sử 

dụng. 

2. Giá khởi điểm: 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng). 

3. Tiêu chí lựa chọn:  

- Hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá tài sản (Giấy đăng ký kinh doanh, Quyết 

định thành lập). 

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

tài sản đấu giá; 

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; 

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản; 

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

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

- Thời gian trực tiếp nhận hồ sơ từ ngày 28/11/2017 đến ngày 30/11/2017 

(Trong giờ hành chính).  

- Địa điểm nộp hồ sơ: Số 05, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khu vực 4, Phường 

5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. 

Các Tổ chức đấu giá tài sản có nhu cầu tìm hiểu thông tin chi tiết vui lòng liên 

hệ: Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang; Số 05, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

Khu vực 4, Phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Số điện thoại: 02933 

878873, Fax: 02933 870507. 

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào!       

Nơi nhận:      KT.GIÁM ĐỐC 
- TTĐT của TTKN; 

- Lưu: VT. 
      PHÓ GIÁM ĐỐC 
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