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CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ 

DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ 

PHẦN MỀM VÀ GIS 

Số:        /TB-CNPM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày        tháng 10 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 
Về việc Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 về việc quy định khung thù 

lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản; Thông tư 

108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2021 sửa đổi bổ sung Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 

12/5/2017; Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 về việc Quy định chế độ tài 

chính trong hoạt động đấu giá; 

Căn cứ Quyết định số 669/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 04 năm 2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc thanh lý tài sản công tại các đơn vị trực thuộc Cục Công 

nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường; 

 Quyết định số 300/QĐ-CNPM ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Trung tâm Công 

nghệ phần mềm và GIS về việc phê duyệt giá khởi điểm bán thanh lý xe ô tô 7 chỗ ngồi 

Mitsubishi Pajero biển kiểm soát 31A-3302, 

Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu 

giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá tài sản là xe ô tô 7 chỗ ngồi Mitsubishi Pajero biển 

kiểm soát 31A-3302. Thông tin cụ thể như sau: 

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

- Tên đơn vị: Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS 

- Địa chỉ: Số 28, Phạm Văn Đồng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 

2. Thông tin về tài sản đấu giá: 

- Tên tài sản: Xe ô tô 7 chỗ ngồi Mitsubishi Pajero biển kiểm soát 31A-3302 

- Số lượng: 01 

- Chất lượng: hư hỏng, không sử dụng được 

- Giá khởi điểm: 30.000.000 đồng (Giá đã bao gồm thuế VAT) 

(Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng) 

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: 

- Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định 

tại khoản 4, điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH-14 ngày 17/11/2016 và các 

tiêu chí khác do Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS quy định cụ thể như sau: 

Gồm 02 tiêu chí là Bắt buộc và Chấm điểm. 
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- Tiêu chí bắt buộc: Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng 100% các tiêu chí bắt 

buộc mới được đưa vào đánh giá về điểm. Trường hợp không đạt một trong các tiêu chí 

bắt buộc thì sẽ bị đánh giá là không đạt và bị loại. 

- Tiêu chí chấm điểm: Tối thiểu phải đạt 80 điểm mới được xét chọn. Đơn vị nào 

có điểm cao nhất là đơn vị được lựa chọn. 

+ Trường hợp có nhiều đơn vị được đánh giá có điểm cao nhất bằng nhau thì xét 

theo tiêu chí ưu tiên số 1 là ưu tiên các đơn vị có hình thức đấu giá trực tuyến, sau đó là 

các đơn vị đã thực hiện đấu giá thành công nhiều tài sản của các đơn vị nhà nước và tài 

sản có giá trị lớn hơn. 

* Tiêu chí bắt buộc 

STT Tiêu chí Hồ sơ yêu cầu 
Bắt 

buộc 

1 

Có tên trong danh sách các 

tổ chức đấu giá tài sản do 

Bộ tư pháp công bố trong 

thời gian gần nhất 

Cung cấp danh sách được Bộ Tư pháp 

công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ 

Tư pháp 

X 

2 

Cơ sở vật chất, trang thiết 

bị cần thiết bảo đảm cho 

việc đấu giá 

Có cam kết đảm bảo cơ sở vật chất, trang 

thiết bị cần thiết cho việc đấu giá 
X 

3 Phương án đấu giá 

Có phương án đấu giá khả thi, đúng quy 

định của Pháp luật, đáp ứng yêu cầu của 

đơn vị được giao tổ chức việc đấu giá, 

đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách 

quan và hiệu quả 

X 

4 
Năng lực, kinh nghiệm và 

uy tín của tổ chức đấu giá  

Nộp hồ sơ năng lực và các tài liệu chứng 

minh năng lực của tổ chức đấu giá: Tổ 

chức đấu giá nộp bản chứng thực chứng 

chỉ hành nghề, thẻ Đấu giá viên, giấy 

chứng nhận hoạt động kinh doanh, thẻ luật 

sư (nếu có).  

X 

5 Thù lao dịch vụ đấu giá 

Có bản báo giá thù lao và chi phí đấu giá 

theo quy định tại Thông tư số 45/2017 của 

BTC ngày 12/5/2017, Thông tư 

108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2021 sửa 

đổi bổ sung Thông tư 45/2017/TT-BTC 

ngày 12/5/2017 

X 
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* Tiêu chí chấm điểm 

STT Tiêu chí Hồ sơ yêu cầu 
Chấm điểm 

Số điểm Tổng điểm 

1 Cơ sở vật chất 

Có trụ sở chính ở mặt đường 

hoặc tòa nhà khu văn phòng 

chuyên nghiệp, thuận tiện đi lại, 

có đầy đủ trang thiết bị phục vụ 

đấu giá. 

10 điểm 

10 điểm Có trụ sở chính ở trong ngõ, có 

đầy đủ trang thiết bị phục vụ đấu 

giá. 

5 điểm 

Có trụ sở chính ở trong ngõ, có 

đầy đủ trang thiết bị phục vụ đấu 

giá. 

03 điểm 

2 Hình thức đấu giá 

Đơn vị thực hiện hình thức đấu 

giá trực tuyến. Có quyết định 

phê duyệt tổ chức đấu giá tài sản 

đủ điều kiện thực hiện hình thức 

đấu giá trực tuyến. Hệ thống đã 

đấu giá thành bằng hình thức đấu 

giá trực tuyến tối thiểu 05 hợp 

đồng tài sản là ô tô thanh lý 

20 điểm 

20 điểm 

Đơn vị thực hiện hình thức đấu 

giá trực tuyến. Có quyết định 

phê duyệt tổ chức đấu giá tài sản 

đủ điều kiện thực hiện hình thức 

đấu giá trực tuyến 

10 điểm 

 Đơn vị thưc hiện hình thức đấu 

giá truyền thống 
05 điểm 

3 
Kinh nghiệm, uy tín 

của tổ chức đấu giá 

Thời gian hoạt động liên tục 

trong lĩnh vực đấu giá tài sản từ 

10 năm trở lên tính đến thời 

điểm nộp hồ sơ 

20 điểm 
20 điểm 

Thời gian hoạt động liên tục 10 điểm 
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trong lĩnh vực đấu giá tài sản từ 

05 năm đến 09 năm tính đến thời 

điểm nộp hồ sơ 

Thời gian hoạt động liên tục 

trong lĩnh vực đấu giá tài sản 

dưới 05 năm tính đến thời điểm 

nộp hồ sơ 

05 điểm 

4 

Số lượng đấu giá 

viên hành nghề tại 

đơn vị 

Có ít nhất 10 đấu giá viên hành 

nghề tại đơn vị 
10 điểm 

10 điểm 
Có từ 05 đến 09 đấu giá viên 

hành nghề tại đơn vị 
05 điểm 

Có dưới 05 đấu giá viên hành 

nghề tại đơn vị 
03 điểm 

5 
Kinh nghiệm khác 

của đấu giá viên 

Đấu giá viên đồng thời là Luật 

sư có thời gian hành nghề Luật 

sư từ 10 năm trở lên 

15 điểm 

15 điểm 
Đấu giá viên đồng thời là Luật 

sư có thời gian hành nghề Luật 

sư dưới 10 năm 

10 điểm 

Đấu giá viên không đồng thời là 

Luật sư 
05 điểm 

6 

Tỷ lệ tổng giá bán 

thành tăng hơn so 

với tổng giá khởi 

điểm của tài sản đấu 

giá (Lấy theo số liệu 

báo cáo của Sở Tư 

pháp năm 2020) 

Tỷ lệ tổng giá bán thành tăng 

hơn so với tổng giá khởi điểm 

đạt trên 45% 

10 điểm 

10 điểm 

Tỷ lệ tổng giá bán thành tăng 

hơn so với tổng giá khởi điểm 

đạt từ 20% đến 45% 

05 điểm 

Tỷ lệ tổng giá bán thành tăng 

hơn so với tổng giá khởi điểm 

đạt dưới 20% 

03 điểm 

7 

Thù lao dịch vụ đấu 

giá, chi phí đấu giá 

tài sản 

Giảm từ 10% trở lên biểu giá 

quy định tại Thông tư 

45/2017/TT-BTC ngày 

12/05/2017, Thông tư 

15 điểm 15 điểm 
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108/2020/TT-BTC ngày 

21/12/2021 sửa đổi bổ sung 

Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 

12/5/2017 của Bộ Tài chính quy 

định khung thù lao dịch vụ đấu 

giá tài sản. 

Giảm từ 5% đến dưới 10% biểu 

giá quy định tại Thông tư 

45/2017/TT-BTC ngày 

12/05/2017, Thông tư 

108/2020/TT-BTC ngày 

21/12/2021 sửa đổi bổ sung 

Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 

12/5/2017 của Bộ Tài chính quy 

định khung thù lao dịch vụ đấu 

giá tài sản. 

10 điểm 

Giảm dưới 5% biểu giá quy định 

tại Thông tư 45/2017/TT-BTC 

ngày 12/05/2017, Thông tư 

108/2020/TT-BTC ngày 

21/12/2021 sửa đổi bổ sung 

Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 

12/5/2017 của Bộ Tài chính quy 

định khung thù lao dịch vụ đấu 

giá tài sản. 

05 điểm 

Tổng 100 điểm 

 

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

- Thời gian nộp hồ sơ: Tổ chức đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu 

điện từ 8h00 ngày 01/11/2021 đến 17h00 ngày 03/11/2021. 

 - Địa điểm nộp hồ sơ: 28 Phạm Văn Đồng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội; 

- Điện thoại: 0832368699 

- Hồ sơ bao gồm: 01 bộ hồ sơ có đầy đủ tài liệu chứng minh về năng lực, đóng 

quyển và để trong phong bì dán kín niêm phong. 

Lưu ý:  

- Người đến nộp hồ sơ đăng kí phải mang theo giấy giới thiệu và bản chụp chứng 

minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (mang bản gốc đi để đối 

chiếu); Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn. 
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- Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản chỉ được thông báo cho đơn vị được 

lựa chọn, hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá không được hoàn trả trong mọi 

trường hợp. 

Đơn vị có tài sản thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản nắm biết và đăng ký 

theo quy định./. 

 

Nơi nhận:                                    

- Trang dinte.gov.vn;                                             

- Trang dgts.moj.gov.vn 

- Lưu: VT. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Thanh Tùng 
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