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THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản tàu gỗ biển kiểm soát BV-0152 
 

 

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được Quốc hội 

thông qua ngày 17/11/2016; 

Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu về việc thanh lý tàu gỗ biển kiểm soát BV-0152 của Ban quản lý 

Vườn quốc gia Côn Đảo; 

Căn cứ Công văn số 3704/STC-QLGCS&TCDN ngày 16/9/2020 của Sở Tài 

chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v xác định giá khởi điểm tổ chức bán đấu giá tàu 

gỗ có biển kiểm soát BV-0152 của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo; 

Căn Quyết định số 316/QĐ-VQG ngày 20/10/2020 của Giám đốc Ban quản lý 

Vườn quốc gia Côn Đảo phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản tàu gỗ biển 

kiểm soát BV-0152. 

Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài 

sản tàu gỗ biển kiểm soát BV-0152 như sau: 

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản bán đấu giá 

1.1. Tên người có tài sản bán đấu giá: Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo. 

1.2. Địa chỉ: Đường Ma Thiên Lãnh, Khu dân cư số 3, Huyện Côn Đảo, 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

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

Stt Tên tài sản Số lượng Hiện trạng, chất lượng tài sản 

1 

Tàu vỏ gỗ biển 

kiểm soát 

BV0152 

1 Chiếc 

 - Tàu vỏ gỗ bọc composite, máy hiệu 

Cummins công suất 290CV, sức chở 24 người 

gồm cả thuyền viên. 

- Đóng mới đưa vào sử dụng năm1999, hoán 

cải năm 2003, định kỳ khoảng 3 năm sửa 

chữa 1 lần 

- Địa điểm lưu trữ tài sản: Cầu tàu Du lịch, Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu. 

- Thực hiện bàn giao tài sản tại: Cầu tàu Du lịch, Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu. 

 



2 

 
- Giá khởi điểm: 602.361.000 đồng - Sáu trăm lẻ hai triệu, ba trăm sáu 

mươi mốt nghìn đồng. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. 

3. Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản: theo qui định tại Khoản 4 

Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016: 

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với 

loại tài sản đấu giá. 

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả và chi tiết. 

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: là Tổ chức 

đăng ký hoạt động theo quy định; có đủ điều kiện và năng lực thực hiện 

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo quy định. 

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

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

- Thời gian nhận hồ sơ: trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày 02/11/2020. 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, địa chỉ: Đường 

Ma Thiên Lãnh, Khu dân cư số 3, Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Hồ sơ gửi trực tiếp có ký nhận của bộ phận nhận hồ sơ trong thời gian nêu 

trên hoặc theo đường Bưu điện (được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ của ngày 

kết thúc nhận hồ sơ đăng ký). 

- Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận 

đầu tư hoặc quyết định thành lập; Đơn đăng ký; Bản cam kết của Tổ chức đấu giá 

về tiến độ, cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với 

loại tài sản đấu giá; Hồ sơ năng lực. 

- Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Ban quản lý Vườn quốc gia Côn 

Đảo sẽ gửi thông báo đến Tổ chức đấu giá được lựa chọn. Tổ chức đấu giá không 

nhận được thông báo là tổ chức đấu giá không được lựa chọn, hồ sơ đăng ký tham 

gia không được hoàn trả lại. 

Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo thông báo để các tổ chức đấu giá 

biết./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Đăng trên trang http://dgts.moj.gov.vn; 

- Đăng Website đơn vị; 

- Sở Tài chính (b/c); 

- Giám đốc (b/c); 

- Phó Giám đốc; 

- Kế toán trưởng; 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Trần Đình Huệ 
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