
 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
TỈNH BÌNH PHƯỚC 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

    Số:           /TB- CCKL Bình Phước, ngày          tháng       năm 2021 
 
 

THÔNG BÁO 
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản  

là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu  
 

 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016; 

Thực hiện Quyết định số 212/QĐ-SNN-KL ngày 29/6/2021 của Sở Nông 
nghiệp và PTNT tỉnh về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm 
hành chính bị tịch thu. 

Để đảm bảo tài sản của Nhà nước được đưa ra đấu giá công khai, đúng quy 
định của Pháp luật. Nay Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước thông báo lựa chọn Tổ 
chức đấu giá tài sản. Nội dung thông báo cụ thể như sau: 

1. Thông tin đơn vị có tài sản đấu giá 

- Tên đơn vị: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước. 

- Địa chỉ: 673, Phú Riềng Đỏ - P. Tân Bình - TP. Đồng Xoài - tỉnh Bình 
Phước. 

- Điện thoại: 0271.3879.461.  

- Địa chỉ Website: www.kiemlam.binhphuoc.gov.vn 

2. Thông tin tài sản đấu giá 

- Tài sản gồm:  

+ 23 lóng gỗ tròn, chủng loại gồm Chò (22 lóng) và Vên vên (01 lóng), thuộc 

nhóm III (nhóm gỗ thông thường), tổng khối lượng 3,411 m3 (Ba phẩy bốn mười 

một mét khối). 

+ Máy cưa xăng cầm tay đã cũ, hiệu STIHL MS 365, màu cam: 01 cái. 

- Nơi đang bảo quản tài sản:  

+ Lâm sản gỗ tròn (23 lóng, khối lượng 3,411 m3) được bảo quản tại kho bãi 
tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm của Hạt Kiểm lâm huyện Bù Đốp trực thuộc 
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước. 



 

+ 01 Máy cưa xăng được bảo quản tại Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, 
chữa cháy rừng trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước. 

- Nguồn gốc tài sản: là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo Quyết 

định số 1590/QĐ-XPVPHC ngày 21/6/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp đối với ông Nguyễn Văn Sơn, 

sinh năm 1959. 

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 

Tổng giá trị của lô tài sản được quy thành tiền có giá khởi điểm là 

14.262.600 đồng  (bằng chữ: Mười bốn triệu hai trăm sáu mươi hai ngàn sáu trăm 

đồng chẵn). 

4. Tiêu chí lựa chọn đơn vị, tổ chức đấu giá 

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản được quy định cụ thể tại Khoản 4 
Điều 56 Luật đấu giá tài sản 2016, theo đó, tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 

- 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. 

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản. 

- Có thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp. 

- 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. 

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

- Thời gian nhận hồ sơ: 03 ngày làm việc, kể từ ngày 01/7/2021 (nộp hồ sơ 
trong giờ hành chính: sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 
00 phút đến 17 giờ 00 phút). 

- Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước. Địa 
chỉ: 673, Phú Riềng Đỏ - P. Tân Bình -TP. Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước. 

- Hình thức nhận hồ sơ: tổ chức đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp cho Chi cục 
Kiểm lâm tỉnh Bình Phước.  

6. Số lượng, thành phần hồ sơ đăng ký tham gia: 

- Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ. 

- Thành phần hồ sơ, gồm: 



 

+ Bản giao chứng thực đăng ký kinh doanh, giấy chức nhận hoặc Quyết định 
thành lập tổ chức đấu giá. 

+ Phương án đấu giá; bảng chiết tính thù lao dịch vụ, chi phí đấu giá. 

+ Số lượng đấu giá viên (bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, 
thẻ đấu giá viên). 

+ Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có). 

Nội dung thông báo này được Chi cục Kiểm lâm công khai trên địa chỉ 
https://dgts.moj.gov.vn  (Cổng thông tin Quốc gia về Đấu giá tài sản của Bộ Tư 
pháp), Website:  www.kiemlam.binhphuoc.gov.vn (Trang thông tin của Chi cục 
Kiểm lâm), tới các tổ chức đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Phước và niêm yết công 
khai tại trụ sở Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước.  

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước trân trọng thông báo./. 
 

Nơi nhận: 
- Các tổ chức đấu giá; 
- Website Chi cục Kiểm lâm tỉnh; 
- Địa chỉ https://dgts.moj.gov.vn; 
- Sở Nông nghiệp&PTNT; 
- Lưu: VT, HSXL VPHC. 

 CHI CỤC TRƯỞNG 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trần Quốc Hùng 
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