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THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính
bị tịch thu tại Đội Kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng
Số 1 và Số 2 thuộc Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;
Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị
định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị
định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của chính phủ quy định chi tiết một số
điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính;
Căn cứ Thông tư 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính
hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi
phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính;
Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 4763/QĐ-UBND ngày
26/11/2021 về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành
chính bị tịch thu tại Đội Kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng Số 2; số
4764/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là
tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại Đội Kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy
chữa cháy rừng Số 1, thuộc Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa;
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá
tài sản để thực hiện đấu giá tài sản đối với tài sản như sau:
1. Tên, địa chỉ của Cơ quan có tài sản đấu giá:
Tên cơ quan có tài sản đấu giá: Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 03 Hạc Thành, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh
Thanh Hoá.
2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:
a - Chủng loại tài sản Đội KLCĐ và PCCCR Số 1:
+ Gỗ xẻ các loại từ nhóm I đến nhóm VII, khối lượng 15,930m3;
+ Gỗ tròn các loại nhóm II, nhóm VI, nhóm VII, khối lượng 3,578m3;
+ Gốc, rễ tận dụng, gỗ hình thù phức tạp: trọng lượng 11.039kg;
- Tình trạng tài sản: Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung
quỹ Nhà nước, đang để tại kho của Đội Kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy chữa
cháy rừng Số 1.
- Giá khởi điểm: 296.733.500 đồng (Hai trăm chín mươi sáu triệu, bảy trăm
ba mươi ba nghìn, năm trăm đồng).
b- Chủng loại tài sản Đội KLCĐ và PCCCR Số 2:
+ Gỗ xẻ các loại từ nhóm IV đến nhóm VI, khối lượng 4,636m3;
+ Gỗ tròn SP nhóm VII, nhóm VIII, khối lượng 7,218m3;

+ Gỗ hình thù phức tạp (gốc, rễ, cành, nhánh) nhóm II, nhóm VI: trọng
lượng 5.250 kg;
- Tình trạng tài sản: Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung
quỹ Nhà nước, đang để tại kho của Đội Kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy chữa
cháy rừng Số 2.
- Giá khởi điểm: 45.412.600 đồng (Bốn mươi lăm triệu, bốn trăm mươi hai
nghìn sáu trăm đồng).
3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với tài sản
trên: Có Hội trường đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: có hồ sơ mô tả
năng lực kinh nghiệm về đấu giá tài sản.
- Thù lao, dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá hợp lý: Theo quy định của pháp
luật.
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp công bố.
- Số lượng đấu giá viên: tối thiểu 02 người.
4. Thời gian, địa điểm, hình thức nộp hồ sơ đăng ký thực hiện tổ chức
đấu giá tài sản:
- Thời gian nộp hồ sơ: 03 ngày làm việc, từ ngày 03/12/2021 đến ngày
07/12/2021 (trong giờ hành chính không tính ngày thứ 7 và chủ nhật).
- Hình thức: Nộp trực tiếp (không nhận hồ sơ qua đường bưu điện). Người
đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ
căn cước. Không hoàn trả hồ sơ đối với hồ sơ không được lựa chọn.
- Địa điểm: Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa.
- Địa chỉ: Số 03 Hạc Thành, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh
Thanh Hoá.
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản có
đủ điều kiện biết và đăng ký tham gia./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Chi cục.
- Trang thông tin điện tử của Chi cục;
- Cồng Thông tin ĐT QG về đấu giá tài sản;
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