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UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

                           

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /TB-STNMT     Đà Nẵng, ngày        tháng 8  năm 2021 

 
THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh nội dung tại điểm 3.3 mục 3 Thông báo số 224/TB-STNMT 

ngày 23/8/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

 

Ngày 23/8/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng ban hành 

Thông báo số 224/TB-STNMT về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Theo đó, tại 

điểm 3.3 mục 3 của Thông báo nêu trên quy định Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá 

tài sản như sau: 

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Có tối thiếu 03 

đấu giá viên đang hoạt động tại trụ sở. Là Tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng 

quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao 

chứng thực hành nghề đấu giá; Thẻ đấu giá viên; Có tối thiểu 03 hợp đồng bán đấu 

giá tài sản thành công trong thời hạn 01 năm gần nhất. 

Qua nghiên cứu tình hình thực tế và quy định hiện hành, Sở Tài nguyên và Môi 

trường thành phố Đà Nẵng điều chỉnh điểm 3.3 mục 3 của Thông báo số 224/TB-

STNMT ngày 23/8/2021 quy định Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như 

sau: 

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Có tối thiếu 01 

đấu giá viên đang hoạt động tại trụ sở. Là Tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng 

quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao 

chứng thực hành nghề đấu giá; Thẻ đấu giá viên; Có tối thiểu 03 hợp đồng bán đấu 

giá tài sản thành công trong thời hạn 01 năm gần nhất. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng thông báo để các Tổ 

chức đấu giá tài sản được biết./. 
 

Nơi nhận:  

- UBND thành phố (kính báo cáo); 

- Cổng TTĐT Quốc Gia về ĐGTS- BTP (để 

đăng); 

- GĐ Sở (để báo cáo); 

- Các Sở: TP, TC, XD, CT, NN&PTNT; 

- Cổng Thông tin điện tử thành phố (để đăng); 

- Báo Đà Nẵng;  

- Trang Thông tin điện tử Sở (để đăng); 

- Lưu: VT, KSTNN. 
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Nguyễn Quang Vinh  
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