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Số: 60/TB-BVSN An Giang, ngày  14 tháng  03  năm 2022 
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

 
 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016. 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2846/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện 

Sản – Nhi An Giang, giai đoạn II: Khối nhi 200 giường; 

Căn cứ Biên bản về việc xác định giá trị Vật tư thu hồi sau khi phá dỡ ngày 

13/9/2021 của Hội đồng xác định giá trị vật tư thu hồi. 
 

Nay Bệnh viện Sản - Nhi An Giang thông báo công khai việc lựa chọn tổ 

chức bán đấu giá tài sản, như sau:  

I. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:  

Tên Đơn vị: Bệnh viện Sản Nhi An Giang 

Địa chỉ: Số 02, Lê Lợi, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang.  

II. Tên tài sản đấu giá: 

 

III. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.498.474.000 đồng (Một tỷ, 

bốn trăm chín mươi tám triệu, bốn trăm bảy mươi bốn ngàn đồng). 

IV. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: 

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

với loại tài sản đấu giá. 

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.  

Stt Tên tài sản Số lượng 
Thành tiền                    

(ĐVT: đồng) 

1 

Lô Vật tư thu hồi sau khi phá dỡ. Dự án: 

Bệnh viện Sản – Nhi An Giang, giai đoạn 

II: Khối nhi 200 giường 

01 1.498.474.000 



- 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 quy định.  

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.  

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá 

quyết định. 

V. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá:  

- Thời gian nộp hồ sơ: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày 

đăng thông báo về lựa chọn tổ chức đấu giá trên trang thông tin điện tử chuyên 

ngành về đấu giá tài sản. Không hoàn hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa 

chọn.  

- Địa điểm nộp hồ sơ: Số 02, Lê Lợi, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, 

An Giang. Nộp trực tiếp (trong giờ hành chính) hoặc theo đường Bưu điện (được 

tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ của ngày kết thúc nhận hồ sơ đăng ký). 

Mọi thông tin xin liên hệ: Bà: Thái Kim Phúc; Số điện thoại: 0919 19 07 07 

Nếu tổ chức đấu giá tài sản được chọn lựa đến hết 17 giờ của ngày cuối cùng 

trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày Bệnh viện Sản Nhi An Giang thông báo lựa chọn 

gửi qua bưu điện mà không đến làm thủ tục ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài 

sản thì xem như từ chối ký kết hợp đồng và Bệnh viện Sản Nhi An Giang sẽ liên 

hệ với tổ chức đấu giá tài sản có các tiêu chí phù hợp thứ 2 (sau tổ chức thứ nhất 

được chọn) để ký kết hợp đồng.  

Bệnh viện Sản Nhi An Giang thông báo đến các tổ chức đấu giá tài sản biết 

và đăng ký./. 

 

Nơi nhận: 

- Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS; 

- Cổng thông tin điện tử của BV Sản Nhi AG; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Tôn Quang Chánh 
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