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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:        /TB-TCKH Ba Bể, ngày        tháng 3 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản. 

         

Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016; 

        Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 11/02/2022 của UBND huyện Ba 

Bể về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản vật chứng vụ án do Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện chuyển giao sung quỹ nhà nước (Xe máy); 

        Căn cứ Thông số 171/TB-TCKH ngày 14/3/2022 của Phòng Tài chính-KH 

huyện về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản; 

        Căn cứ Biên bản đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức bán đấu giá tài sản 

vật chứng vụ án do Chi cục Thi hành án dân sự huyện chuyển giao sung quỹ nhà 

nước (Xe máy) ngày 22/3/2022. 

Phòng Tài chính-KH huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn thông báo kết quả lựa chọn 

tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau: 

1. Tên tổ chức đấu giá nộp hồ sơ để đăng ký:  

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. 

- Địa chỉ: Tổ 7B, Phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

2. Kế quả lựa chọn tổ chức đấu giá: 

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. 

- Địa chỉ: Tổ 7B, Phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ba Bể thông báo để Trung tâm dịch vụ đấu 

giá tài sản tỉnh Bắc Kạn đã được lựa chọn biết và tổ chức thực hiện theo quy định 

hiện hành./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn; 

- Đăng cổng TTĐT huyện; 

Gửi bản giấy: 

- Phòng TC-KH (Lưu HS); 

- Lưu VT.  

 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Toàn 
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