
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ Y TẾ 
_______  

Số:      /TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Trà Vinh, ngày       tháng 9 năm 2021  

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý khối lượng đầu cọc dôi dư trong quá 
trình thi công móng (vật tư thu hồi do cắt bỏ các đầu cọc dư đúng quy chuẩn kỹ 

thuật thi công theo quy định) công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh (700 giường) 
_______________ 

Căn cứ Điều 56, Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; 

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính về 
việc Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá 

tài sản; Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, 
bổ sung một số nội dung của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy 
định tại Luật Đấu giá tài sản; 

Căn cứ Công văn số 1954/STC-QLG&CS của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh 

Trà Vinh về việc hướng dẫn thanh lý khối lượng đầu cọc dôi dư trong quá trình thi 
công móng công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh (700 giường); 

Căn cứ Quyết định số 810/QĐ-SYT ngày 30/8/2021 của Giám đốc Sở Y tế 

tỉnh Trà Vinh về việc thanh lý khối lượng đầu cọc dôi dư trong quá trình thi công 
móng công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh (700 giường); 

Căn cứ Quyết định số 901/QĐ-SYT ngày 23/9/2021 của Giám đốc Sở Y tế 

Trà Vinh về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá tài sản thanh lý khối lượng đầu 
cọc dôi dư trong quá trình thi công móng (vật tư thu hồi do cắt bỏ các đầu cọc dư 

đúng quy chuẩn kỹ thuật thi công theo quy định) công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh 
(700 giường). 

Sỏ Y tế Trà Vinh thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thanh lý khối 

lượng đầu cọc dôi dư trong quá trình thi công móng (vật tư thu hồi do cắt bỏ các 
đầu cọc dư đúng quy chuẩn kỹ thuật thi công theo quy định) công trình Bệnh viện 

đa khoa tỉnh (700 giường) như sau: 

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

- Tên đơn vị: Sở Y tế Trà Vinh (Chủ đầu tư công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh 
(700 giường)). 

- Địa chỉ: 16A Nguyễn Thái Học, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

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

- Tên tài sản: Thanh lý khối lượng đầu cọc dôi dư trong quá trình thi công 
móng (vật tư thu hồi do cắt bỏ các đầu cọc dư đúng quy chuẩn kỹ thuật thi công 

theo quy định) công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh (700 giường); 
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- Số lượng gồm: Các đoạn đầu cọc D500 đôi dư đã cắt (596 cọc); Các đoạn 
đầu cọc D350 đôi dư đã cắt (84 cọc).  

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:  

Giá khởi điểm: 10.000.000 đồng (Mười triệu  đồng). 

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

- Là tổ chức đấu giá được thành lập theo quy định của pháp luật; Có giấy 
chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đấu giá viên thuộc tổ chức mình. 

a. Có sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có văn phòng đấu giá và hệ thống 

thông tin phục vụ đấu giá. 

b. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả. 

c. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Có đủ năng 

lực theo quy định của Luật Đấu giá tài sản. 

d. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định 
Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính.  

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

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

a. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Kể từ ngày 
23/9/2021 cho đến 11 giờ ngày 28/9/2021 (trong giờ hành chính). 

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

điện được tính theo dấu bưu điện trước 11 giờ ngày 28/9/2021). 

b. Địa chỉ nộp hồ sơ: Số 16A, Nguyễn Thái Học, phường 1, Tp.Trà Vinh. 

Liên hệ: Đ/c Huỳnh Minh Hùng hoặc Nguyễn Văn Nam Tư (điện thoại: 
0985109982 hoặc 0988665788). 

Yêu cầu hồ sơ của các Tổ chức đấu giá tài sản: Phải thể hiện đầy đủ các nội 
dung theo yêu cầu của Mục 4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và các tài 
liệu kèm theo để chứng minh. 

* Lưu ý: Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu hoặc Chứng 
minh nhân dân. Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn.  

 Sở Y tế Trà Vinh thông báo đến các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp được 

biết và đăng ký tham gia./. 

Nơi nhận: 
- Các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp; 
- Khắc Dũng (để đăng trên công thông tin điện tử của Sở Y tế); 
- GĐ, PGĐ Sở Y tế; 
- Lưu: VT; KHTC. 
 

GIÁM ĐỐC  
 

 
 

 
 

Kiên Sóc Kha 
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