
UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TB-STC Sóc Trăng, ngày         tháng  10  năm 2019 

                             

THÔNG BÁO 

V/v lựa chọn tổ chức, đơn vị bán đấu giá quyền sử dụng đất 

                                     

Căn cứ Quyết định số 2825/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và 

tài sản gắn liền với đất đối với khu đất tọa lạc tại số 37 đường Hùng Vương, 

Khóm 6, Phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng để thực hiện dự án 

Khu thương mại, dịch vụ; 

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 

17/11/2016. 

Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng thông báo việc lựa chọn đơn vị  thực hiện 

bán đấu giá tài sản và quyền sử dụng đất như sau:  

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: 

1.1. Tên đơn vị: Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng; 

1.2. Địa chỉ: Số 01 Bis, đường Hồ Hoàng Kiếm, thành phố Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng. 

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản bán đấu giá: 

2.1. Tên tài sản: 

Nhà, đất số 37 đường Hùng Vương, Khóm 6, Phường 6, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng.  

2.2. Đặc điểm của tài sản 

Tài sản đấu giá là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với 

thửa đất số 10, tờ bản đồ số 12, diện tích 10.570,10 m
2
 tọa lạc tại số 37, 

đường Hùng Vương, Khóm 6, Phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng để thực hiện dự án Khu thương mại, dịch vụ. 

 2.3. Danh mục loại đất: 

- Đất thương mại, dịch vụ, diện tích 10.570,10 m
2
 ;  

- Hình thức, thời gian sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê một 

lần cho cả thời gian thuê, thời gian sử dụng đất 50 năm. 

2.4. Tài sản gắn liền với đất: 

- Tên công trình: Trụ sở Thành đội cũ và các công trình khác. 
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3. Tổng giá khởi điểm: 93.132.827.965 đồng (Chín mươi ba tỷ, một 

trăm ba mươi hai triệu, tám trăm hai mươi bảy ngàn, chín trăm sáu mươi lăm 

đồng). 

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm các tiêu chí 

sau: 

4.1. Cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết 

bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; 

4.2. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; 

4.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Là tổ 

chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký 

hoạt động với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành 

nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên; có tối thiểu 03 hợp đồng bán đấu giá tài sản 

với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. 

4.4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy 

định của pháp luật và có chi phí thấp nhất. 

4.5. Là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh và có tên 

trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố; 

4.6. Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy 

chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập. 

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

5.1. Thời gian nhận hồ sơ: 07 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về 

việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Trong giờ hành chính). 

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (Hồ sơ gửi theo 

đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ của ngày kết thúc 

thông báo). 

5.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng (Phòng Quản lý 

Giá và Công sản, số điện thoại: 02993825150). 

Địa chỉ: Số 01 Bis, đường Hồ Hoàng Kiếm, Phường 2, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng biết và đăng ký./. 

  
Nơi nhận: 
- Cổng TTĐT Sở Tài chính (đăng tin thông báo); 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh (đăng tin thông báo) 

- Lưu: VP, GCS.        

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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