
 

 

 

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG TY THUỶ ĐIỆN 

TUYÊN QUANG 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-TĐTQ 

 

 Tuyên Quang, ngày        tháng     năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

 

Thực hiện Quyết định số 371/QĐ-TĐTQ ngày 20/4/2022 của Giám đốc Công 

ty Thủy điện Tuyên Quang về việc phê duyệt hồ sơ lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, 

Công ty Thủy điện Tuyên Quang thông báo lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản 

như sau: 

I/ Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản bán đấu giá: 

- Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang – Chi nhánh 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

- Địa chỉ: Số 403 đường Trường Chinh, phường Ỷ la, thành phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang. 

- Điện thoại: 02073980929             Fax: 02073980919 

II/ Tài sản bán đấu giá: Vật tư thiết bị thu hồi sau sửa chữa đã hư hỏng, kém, 

mất phẩm chất theo quyết định số 306/QĐ-TĐTQ ngày 5/4/2022 của Giám đốc Công 

ty Thủy điện Tuyên Quang. 

(Chi tiết tài sản tài sản đấu giá như phụ lục kèm theo). 

III/ Giá khởi điểm tài sản bán đấu giá: 789.184.000 đồng (đã có VAT). 

Giá khởi điểm trên là giá tối thiểu để bán đấu giá, các chi phí phát sinh liên 

quan đến nhận và vận chuyển tài sản thuộc trách nhiệm của bên mua, khách hàng 

trúng đấu giá phải tự lo phương tiện, nhân lực để vận chuyển hàng hoá của mình, 

đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ theo quy định. 

IV/ Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá: 

Trên cơ sở quy định tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại 

Luật đấu giá 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 

8/2/2022 của Bộ Tư pháp, Công ty Thủy điện Tuyên Quang quy định tiêu chí lựa 

chọn tổ chức bán đấu giá như sau:  

+/ Tiêu chí bắt buộc: 

Tổ chức đấu giá tài sản phải được đánh giá là “đạt” 100% các tiêu chí bắt buộc 

mới được đưa vào đánh giá về điểm. Trường hợp “không đạt” một trong số các tiêu 

chí bắt buộc thì bị đánh giá là không đạt và bị loại. 



 

 

+/ Tiêu chí chấm điểm: 

Các hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của tổ chức đấu giá tài sản được đánh 

giá là “đạt” đối với các tiêu chí bắt buộc được xem xét, đánh giá chấm điểm để xếp 

hạng theo các tiêu chí sau: 

a) Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với 

loại tài sản đấu giá. 

b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả. 

c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản. 

d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp. 

Các hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của tổ chức đấu giá tài sản sẽ bị trừ điểm 

theo quy định tại Điều 5 Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 8/2/2022 của Bộ Tư pháp. 

+/ Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 

Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn là tổ chức đạt các tiêu chí bắt buộc và 

có tổng số điểm cao nhất của tất cả các tiêu chí cộng lại. Trường hợp có từ hai tổ 

chức đấu giá tài sản trở lên có tổng số điểm cao nhất bằng nhau thì người có tài sản 

đấu giá xem xét, quyết định lựa chọn một trong các tổ chức đó theo tiêu chí phụ, thứ 

tự ưu tiên tiêu chí phụ lần lượt như sau: 

- Tổ chức đấu giá có số hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản hình thức đấu giá 

trực tuyến nhiều hơn. 

- Tổ chức đấu giá đưa ra mức phí thấp hơn thì được ưu tiên lựa chọn. 

1/ Bảng tiêu chí bắt buộc: 

TT Tiêu chí bắt buộc 
Tiêu chí đánh giá tiêu chí bắt 

buộc 

Kết quả đánh 

giá 

Đạt 
Không 

đạt 

1 

Có tên trong danh sách các 

tổ chức đấu giá tài sản do 

Bộ Tư pháp công bố 

Tham chiếu danh sách các tổ chức 

đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp 

công bố. 

- Có tên trong danh sách đánh giá 

là “đạt”; 

- Không có tên trong danh sách 

đánh giá “không đạt”. 

  

2 

Hình thức đấu giá đề xuất 

trong hồ sơ đăng ký tham 

gia lựa chọn của tổ chức 

đấu giá tài sản  

- Tổ chức đấu giá đề xuất đấu giá 

bằng hình thức đấu giá trực 

tuyến được đánh giá là “đạt” 

- Tổ chức đấu giá đề xuất đấu giá 

bằng hình thức đấu giá không 

phải là trực tuyến được đánh giá 

là “không đạt”. 

  



 

 

3 
Có đủ điều kiện tổ chức 

đấu giá trực tuyến 

Có Trang thông tin điện tử đấu giá 

trực tuyến hoặc có hợp đồng với 

tổ chức đấu giá tài sản khác có 

Trang thông tin điện tử đấu giá 

trực tuyến để tổ chức cuộc đấu giá 

bằng hình thức đấu giá trực tuyến 

đánh giá là “đạt”, không có đánh 

giá “không đạt” 

  

 Kết luận    

 

2/ Bảng tiêu chí tính điểm: 

STT Nội dung Tiêu chí tính điểm 

Điểm 

tối 

đa 

I 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần 

thiết phục vụ cho việc tổ chức đấu 

giá 

 23 

1 
Cơ sở vật chất đảm bảo cho việc đấu 

giá 
 11 

1.1 

Có trụ sở ổn định, địa chỉ rõ ràng 

kèm theo thông tin liên hệ (số điện 

thoại, fax, địa chỉ thư điện tử...) 

Hồ sơ có kê khai rõ ràng địa chỉ trụ 

sở, có kèm theo thông tin liên hệ như 

số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử 

chấm tối đa 6 điểm, thiếu 01 thông 

tin trừ 01 điểm, không kê khai chấm 

0 điểm  

6 

1.2 

Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham 

gia đấu giá được bố trí ở vị trí công 

khai, thuận tiện 

Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham 

gia đấu giá được bố trí ở vị trí: 

- Không công khai, thuận tiện 

chấm 0 điểm; 

- Công khai, thuận tiện và chỉ áp 

dụng hình thức bán, tiếp nhận 

trực tiếp chấm 3 điểm; 

-  Công khai, thuận tiện và áp dụng 

hình thức bán, tiếp nhận trực tiếp, 

qua đường bưu chính hoặc các 

hình thức khác chấm 5 điểm.  

5 

2 
Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho 

việc đấu giá 
 8 



 

 

STT Nội dung Tiêu chí tính điểm 

Điểm 

tối 

đa 

2.1 

Có máy in, máy vi tính, máy chiếu, 

thùng đựng phiếu trả giá bảo đảm an 

toàn, bảo mật và các phương tiện 

khác bảo đảm cho việc đấu giá 

Có tối thiểu 01 máy in, 01 máy tính 

có kết nối internet chấm 4 điểm, 

thiếu máy in hoặc máy tính có kết 

nối internet chấm 0 điểm. 

4 

2.2 

Có hệ thống camera giám sát hoặc 

thiết bị ghi hình tại nơi bán, tiếp 

nhận hồ sơ tham gia đấu giá; nơi tổ 

chức cuộc đấu giá 

Có hệ thống camera giám sát hoặc 

thiết bị ghi hình hoặc thiết bị lưu trữ 

thông tin quá trình bán, tiếp nhận hồ 

sơ tham gia đấu giá, quá trình đấu 

giá phù hợp hình thức đấu giá trực 

tuyến tại nơi bán, tiếp nhận hồ sơ 

tham gia đấu giá; nơi tổ chức cuộc 

đấu giá chấm 4 điểm, không có 

chấm 0 điểm 

4 

3 
Có trang thông tin điện tử đang hoạt 

động 

Có trang thông tin điện tử đang hoạt 

động chấm 2 điểm, không có chấm 

0 điểm 

2 

4 

Đã được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt đủ điều kiện thực hiện hình 

thức đấu giá trực tuyến 

Đã được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt đủ điều kiện thực hiện hình 

thức đấu giá trực tuyến chấm 1 

điểm, chưa được phê duyệt chấm 0 

điểm 

1 

5 Nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá 
Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá chấm 1 

điểm, không có chấm 0 điểm 
1 

II 

Phương án đấu giá khả thi, hiệu 

quả (Thuyết minh đầy đủ các nội 

dung trong phương án) 

 22 

1 

Phương án đấu giá đề xuất việc tổ 

chức đấu giá đúng quy định của 

pháp luật, bảo đảm tính công khai, 

minh bạch, khách quan 

Đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng 

quy định của pháp luật, bảo đảm tính 

công khai, minh bạch, khách quan, 

hình thức đấu giá trực tuyến chấm 4 

điểm. Đề xuất tổ chức đấu giá không 

đúng quy định, không bảo đảm tính 

công khai, minh bạch, khách quan 

chấm 0 điểm 

4 

2 

Phương án đấu giá đề xuất thời gian, 

địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham 

gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc 

Đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp 

nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa 

điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi 

4 



 

 

STT Nội dung Tiêu chí tính điểm 

Điểm 

tối 

đa 

đấu giá, buổi công bố giá thuận lợi 

cho người tham gia đấu giá; hình 

thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu 

giá có tính khả thi và hiệu quả cao 

công bố giá thuận lợi cho người 

tham gia đấu giá; bước giá, số vòng 

đấu giá có tính khả thi và hiệu quả 

cao chấm 4 điểm.  

Đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp 

nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa 

điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi 

công bố giá không thuận lợi cho 

người tham gia đấu giá; bước 

giá, số vòng đấu giá thiếu tính khả 

thi và hiệu quả chấm 0 điểm 

3 

Phương án đấu giá đề xuất cách thức 

bảo mật thông tin, chống thông 

đồng, dìm giá 

Có đề xuất cách thức bảo mật thông 

tin, chống thông đồng, dìm giá chấm 

4 điểm, không có đề xuất cách thức 

bảo mật thông tin, chống thông 

đồng, dìm giá chấm 0 điểm 

4 

4 

Phương án đấu giá đề xuất thêm các 

địa điểm, hình thức niêm yết, thông 

báo công khai khác nhằm tăng mức 

độ phổ biến thông tin đấu giá 

Mỗi 01 đề xuất có tính khả thi được 

tính 01 điểm, tối đa 4 điểm 
4 

5 

Phương án đấu giá đề xuất giải pháp 

bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho 

việc tổ chức thực hiện đấu giá 

Có đề xuất giải pháp bảo đảm an 

toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức 

thực hiện đấu giá chấm 3 điểm, 

không có hoặc giải pháp không đảm 

bảo chấm 0 điểm 

3 

6 

Phương án đấu giá đề xuất các giải 

pháp giải quyết các tình huống phát 

sinh trong quá trình tổ chức thực 

hiện việc đấu giá 

Có đề xuất các giải pháp giải quyết 

các tình huống phát sinh trong quá 

trình tổ chức thực hiện việc đấu giá 

chấm 3 điểm, không có đề xuất 

chấm 0 điểm 

3 

III 
Năng lực, kinh nghiệm và uy tín 

của tổ chức đấu giá tài sản 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các 

tiêu chí 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 hoặc 1.5 
45 

1 

Trong năm trước liền kề đã thực 

hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng 

loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra 

đấu giá (Tổ chức đấu giá tài sản liệt 

kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã 

thực hiện. Người có tài sản không 

 6 



 

 

STT Nội dung Tiêu chí tính điểm 

Điểm 

tối 

đa 

yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao 

hợp đồng)  

1.1 
Dưới 03 hợp đồng (bao gồm trường 

hợp không thực hiện hợp đồng nào) 

Dưới 03 hợp đồng (bao gồm trường 

hợp không thực hiện hợp đồng nào) 

chấm 2 điểm 

2 

1.2 
Từ 03 hợp đồng đến dưới 10 hợp 

đồng 

Từ 03 hợp đồng đến dưới 10 hợp 

đồng chấm 3 điểm 
3 

1.3 
Từ 10 hợp đồng đến dưới 20 hợp 

đồng 

Từ 10 hợp đồng đến dưới 20 hợp 

đồng chấm 4 điểm 
4 

1.4 
Từ 20 hợp đồng đến dưới 30 hợp 

đồng 

Từ 20 hợp đồng đến dưới 30 hợp 

đồng chấm 5 điểm 
5 

1.5 Từ 30 hợp đồng trở lên Từ 30 hợp đồng trở lên chấm 6 điểm 6 

2 

Trong năm trước liền kề đã tổ chức 

đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng 

loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra 

đấu giá có mức chênh lệch trung 

bình giữa giá trúng đấu giá so với 

giá khởi điểm (Tổ chức đấu giá tài 

sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài 

sản đã thực hiện. Người có tài sản 

không yêu cầu nộp bản chính hoặc 

bản sao hợp đồng) 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các 

tiêu chí 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 hoặc 2.5 
18 

2.1 
Dưới 20% (bao gồm trường hợp 

không có chênh lệch) 

Dưới 20% (bao gồm trường hợp 

không có chênh lệch) chấm 10 điểm 
10 

2.2 Từ 20%) đến dưới 40% 
Từ 20%) đến dưới 40% chấm 12 

điểm 
12 

2.3 Từ 40% đến dưới 70% 
Từ 40% đến dưới 70% chấm 14 

điểm 
14 

2.4 Từ 70% đến dưới 100% 
Từ 70% đến dưới 100% chấm 16 

điểm 
16 

2.5 Từ 100% trở lên Từ 100% trở lên chấm 18 điểm 18 

3 

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực 

đấu giá tài sản tính từ thời điểm có 

Quyết định thành lập hoặc được cấp 

Giấy đăng ký hoạt động (Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh đối 

với doanh nghiệp đấu giá tài sản 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các 

tiêu chí 3.1, 3.2 hoặc 3.3 
5 



 

 

STT Nội dung Tiêu chí tính điểm 

Điểm 

tối 

đa 

được thành lập trước ngày Luật Đấu 

giá tài sản có hiệu lực) 

 

3.1 Dưới 03 năm Dưới 03 năm chấm 3 điểm 3 

3.2 Từ 03 năm đến dưới 05 năm 
Từ 03 năm đến dưới 05 năm chấm 4 

điểm 
4 

3.3 Từ 05 năm trở lên Từ 05 năm trở lên chấm 5 điểm 5 

4 
So lượng đấu giá viên của tổ chức 

đấu giá tài sản 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các 

tiêu chí 4.1, 4.2 hoặc 4.3 
3 

4.1 01 đấu giá viên 01 đấu giá viên chấm 1 điểm 1 

4.2 Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên 
Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên 

chấm 2 điểm 
2 

4.3 Từ 05 đấu giá viên trở lên 
Từ 05 đấu giá viên trở lên chấm 3 

điểm 
3 

5 

Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá 

viên của tổ chức đấu giá tài sản 

(Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu 

giá viên theo Nghị định số 

05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 

của Chính phủ về bán đấu giá tài sản 

hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên 

tại Sở Tư pháp theo Nghị định số 

17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 

của Chính phủ về bán đấu giá tài sản 

hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu 

giá tài sản) 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các 

tiêu chí 5.1, 5.2 hoặc 5.3 
4 

5.1 
Không có đấu giá viên có thời gian 

hành nghề từ 03 năm trở lên 

Không có đấu giá viên có thời gian 

hành nghề từ 03 năm trở lên chấm 2 

điểm 

2 

5.2 
Từ 01 đến 02 đấu giá viên có thời 

gian hành nghề từ 03 năm trở lên 

Từ 01 đến 02 đấu giá viên có thời 

gian hành nghề từ 03 năm trở lên 

chấm 3 điểm 

3 

5.3 
Từ 03 đấu giá viên trở lên có thời 

gian hành nghề từ 03 năm trở lên 

Từ 03 đấu giá viên trở lên có thời 

gian hành nghề từ 03 năm trở lên 

chấm 4 điểm 

4 

6 
Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 

hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các 

tiêu chí 6.1, 6.2, 6.3 hoặc 6.4 
5 



 

 

STT Nội dung Tiêu chí tính điểm 

Điểm 

tối 

đa 

nước trong năm trước liền kề, trừ 

thuế giá trị gia tăng 

6.1 Dưới 50 triệu đồng 
Dưới 50 triệu đồng, bao gồm cả 

không phát sinh chấm 2 điểm 
2 

6.2 
Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu 

đồng 

Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu 

đồng chấm 3 điểm 
3 

6.3 
Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 

triệu đồng 

Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu 

đồng chấm 4 điểm 
4 

6.4 Từ 200 triệu đồng trở lên 
Từ 200 triệu đồng trở lên chấm 5 

điểm 
5 

7 
Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp 

đồng lao động 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các 

tiêu chí 7.1 hoặc 7.2 
3 

7.1 
Dưới 03 nhân viên (bao gồm trường 

hợp không có nhân viên nào) 

Dưới 03 nhân viên (bao gồm trường 

hợp không có nhân viên nào) chấm 

2 điểm 

2 

7.2 Từ 03 nhân viên trở lên Từ 03 nhân viên trở lên chấm 3 điểm 3 

8 

Có người tập sự hành nghề trong tổ 

chức đấu giá tài sản trong năm trước 

liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký 

tham gia lựa chọn 

Có người tập sự hành nghề trong tổ 

chức đấu giá tài sản trong năm trước 

liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký 

tham gia lựa chọn chấm 1 điểm, 

không có chấm 0 điểm 

1 

IV 
Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí 

đấu giá tài sản phù hợp  

Chỉ chọn chấm điểm một trong 

các tiêu chí 1, 2 hoặc 3 
5 

1 
Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá 

theo quy định của Bộ Tài chính 

Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá 

theo quy định của Bộ Tài chính 

chấm 3 điểm 

3 

2 

Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao 

dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối 

với mức thù lao phần trăm trên phần 

chênh lệch giá trị tài sản theo giá 

trúng đấu giá với giá khởi điểm theo 

quy định của Bộ Tài chính) 

Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao 

dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối 

với mức thù lao phần trăm trên phần 

chênh lệch giá trị tài sản theo giá 

trúng đấu giá với giá khởi điểm theo 

quy định của Bộ Tài chính) chấm 4 

điểm 

4 

3 

Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù 

lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng 

đối với mức thù lao phần trăm trên 

phần chênh lệch giá trị tài sản theo 

Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù 

lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng 

đối với mức thù lao phần trăm trên 

phần chênh lệch giá trị tài sản theo 

5 



 

 

STT Nội dung Tiêu chí tính điểm 

Điểm 

tối 

đa 

giá trúng đấu giá với giá khởi điểm 

theo quy định của Bộ Tài chính) 

giá trúng đấu giá với giá khởi điểm 

theo quy định của Bộ Tài chính) 

chấm 5 điểm 

V 

Có hợp đồng dịch vụ đấu giá hình 

thức đấu giá trực tuyến (từ năm 

2017 đến ngày nộp hồ sơ) 

Mỗi hợp đồng được tính 0,5 điểm, tối 

đa 5 điểm. 
5 

Tổng số điểm  100 

Điểm trừ theo khoản 4,5,6 điều 5 thông tư 

02/2022/TT-BTP 
 

 

Điểm đánh giá   

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

Hồ sơ đăng ký tham gia nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (qua đơn vị 

chuyển phát bưu phẩm), địa chỉ nhận hồ sơ: Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang, số 

403 đường Trường Chinh, phường Ỷ la, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

Thời gian nộp hồ sơ:  Từ khi thông báo trên cổng thông tin điện tử của Bộ tư 

pháp (https://dgts.moj.gov.vn) đến 16h30 ngày 26 tháng 4 năm 2022 (trong giờ hành 

chính). Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện thì thời gian tính theo dấu của 

đơn vị chuyển phát và hồ sơ phải được giao đến Công ty Thủy điện Tuyên Quang 

nhưng không muộn hơn quá 24 giờ sau thời hạn nộp hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ nộp qua đường bưu điện không đảm bảo được giao đến 

Công ty trước hạn nộp hồ sơ thì Đơn vị nộp hồ sơ nộp phải fax hồ sơ đến Công ty 

Thủy điện Tuyên Quang trước thời hạn cuối nộp hồ sơ. 

VI/ Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: 

- Phương án đấu giá; 

- Văn bản chào phí dịch vụ đấu giá; 

- Hồ sơ, tài liệu để chứng minh các tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Các PGĐ; 

- Các đơn vị; 
- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

  Dương Thanh Tuyên 

https://dgts.moj.gov.vn/


 

 

Phụ lục 

(Kèm theo Thông báo số ……./TB-TĐTQ ngày …./4/2022) 

DANH MỤC VẬT TƯ THIẾT BỊ BÁN ĐẤU GIÁ 
 

 

STT Mã vật tư Tên vật tư ĐVT SL  

1 2.05.80.000.000.00.B00 Vì kèo phế liệu Kg 800 Hỏng /phế liệu 

2 2.05.80.022.000.00.B00 Sắt phế liệu Kg 6915,8 Phế liệu 

3 2.05.80.081.000.00.B00 Cổng bờ trái đập tràn (Không có động cơ) Kg 228 Hỏng /phế liệu 

4 2.05.80.102.VIE.00.B00 Cổng chính thép hộp Cái 1 Hỏng /phế liệu 

5 2.55.71.000.000.00.B00 Đồng phế liệu Kg 59,5 Phế liệu 

6 2.71.61.010.VIE.00.B00 Khuân cửa nhôm kích thước 10cm Mét 1 Hỏng /phế liệu 

7 2.71.61.022.000.00.B00 Nhôm phế liệu Kg 35 Hỏng /phế liệu 

8 3.15.46.395.000.00.B00 Cáp điện 3x95 Kg 85 Hỏng /phế liệu 

9 3.30.14.000.000.00.B00 Cầu chì các loại Cái 1 Hỏng /phế liệu 

10 3.34.15.001.000.00.B00 Công tắc cửa tủ Cái 2 Hỏng /phế liệu 

11 3.34.15.019.CHN.00.B00 Công tắc hành trình thông số YBLX-19/131 220VAC Cái 48 Phế liệu 

12 3.62.90.130.CHN.00.B00 Đồng hồ áp lực 0-1,6Mpa Cái 12 Hỏng /phế liệu 

13 3.62.92.003.CHN.00.B00 

Quạt gió tủ loại LX-FAN Model: AFS123822H 220/240V 

AC 50/60Hz 0.14A Cái 16 Hỏng /phế liệu 

14 3.62.92.588.000.00.B00 

Quạt gió tủ điều khiển SUNON A2123-HBT 220-240V 

50/60Hz 0.14/0.12AMP Cái 16 

Hỏng, không phục hồi 

được 

15 3.62.95.025.000.00.B00 Tủ điện Cái 2 Hỏng /phế liệu 

16 3.62.95.081.000.00.B00 Tủ điều khiển Bộ 2 

Hỏng, không phục hồi 

được 

17 3.66.36.001.VIE.00.B00 Đèn chiếu sáng các loại Cái 34 Hỏng /phế liệu 

18 3.66.37.006.000.00.B00 Đui đèn các loại Cái 12 Hỏng /phế liệu 

19 3.80.72.002.000.00.B00 Cáp điều khiển các loại Kg 265  Hỏng /phế liệu 



 

 

20 3.82.03.060.000.00.C10 

Card Digital input loại IOP331/DI số lượng tín hiệu 

16DI/48Vdc Cái 3 

Hỏng, không phục hồi 

được 

21 3.90.82.400.000.00.B00 Điện trở các loại Cái 1 Hỏng /phế liệu 

22 4.01.80.021.000.00.B00 Khuôn cửa các loại bằng gỗ Cái 94 Hỏng /phế liệu 

23 4.01.80.022.000.00.B00 Cánh cửa các loại bằng gỗ Cái 129 Hỏng /phế liệu 

24 4.01.80.023.000.00.B00 Vật liệu bằng gỗ khác Cái 33 Hỏng /phế liệu 

25 4.02.80.000.000.00.B00 Cửa, khung, ... gỗ các loại Cái 27 Hỏng /phế liệu 

26 4.02.80.618.VIE.00.B00 Bộ cửa đi bằng gỗ Bộ 14 Hỏng /phế liệu 

27 4.03.50.000.VIE.00.B00 Gỗ ván các loại Tấm 90 Ván cốp pha 

28 4.20.42.000.000.00.B00 Tôn lạnh, cách nhiệt các loại Kg 692 Hỏng /phế liệu 

29 4.20.42.008.VIE.00.B00 Tôn úp nóc Kg 16 Hỏng /phế liệu 

30 4.20.42.017.VIE.00.B00 Tôn lợp mái Tấm 1433 Hỏng /phế liệu 

31 4.37.07.100.000.00.B00 Bu lông các loại Bộ 16 Hỏng /phế liệu 

32 4.82.48.000.000.00.B00 Cút thép các loại Cái 12 Hỏng /phế liệu 

33 4.90.80.061.VIE.00.B00 Vòi chậu rửa Bộ 7 Hỏng /phế liệu 

34 4.90.80.221.000.00.B00 Thiết bị nhà tắm, nhà VS các loại Cái 65 Hỏng /phế liệu 

35 4.94.20.019.000.00.C00 Điều khiển điều hòa Cái 17 Hỏng /phế liệu 

36 4.94.20.021.000.00.B00 Điều hòa các loại (sau khi đã bóc tách) Cái 40 Hỏng /phế liệu 

37 4.94.20.022.000.00.B00 Bồn nước các loại Cái 1 Hỏng /phế liệu 

38 4.94.60.146.000.00.B00 Quạt gió biến tần các loại Cái 13 Hỏng /phế liệu 

39 4.94.60.418.000.00.B00 Điều hòa các loại 12.000BTU Bộ 1 Hỏng /phế liệu 

40 5.03.96.001.000.00.B00 Vòng bi các loại Vòng 174 Hỏng /phế liệu 

41 5.05.65.100.CHN.00.B00 Chổi than R32xC25xD60 Cái 60 Hỏng /phế liệu 

42 5.18.86.006.000.00.B00 Quạt trần 1,4m (điện cơ thống nhất) Cái 4 Hỏng /phế liệu 

43 5.18.86.038.000.00.B00 Động cơ quạt gió đập tràn Cái 6 Hỏng /phế liệu 

44 5.19.88.157.000.00.B00 Van cầu DN15 Cái 4 Hỏng /phế liệu 

45 5.19.90.000.000.00.B00 Cuộn van điện từ các loại Cái 3 Hỏng /phế liệu 

46 5.19.90.439.CHN.00.B00 Cuộn phanh điện từ Cái 4 Hỏng /phế liệu 

47 5.22.52.100.000.00.B00 Phụ tùng xe ô tô (bằng sắt) các loại Kg 13 Hỏng /phế liệu 



 

 

48 5.30.04.064.CHN.00.B00 

Transducer mức nước hạ lưu model: V6GL Nguồn: 9-

45Vdc, 4-20mAdc SAILSORS Bộ 6 Hỏng /phế liệu 

49 5.30.04.066.000.00.B00 Cảm biến các loại Cái 14 Hỏng /phế liệu 

50 5.30.04.075.000.00.B00 Cảm biến áp lực các loại Cái 2 Hỏng /phế liệu 

51 5.30.04.168.CHN.00.B00 

Transducer chênh áp buồng xoắn thông số: V6DP5E, Dải 

đ: (0-0,05)Mpa; Dải max: -200-200Kpa; Nguồn: 9-45-Vdc Cái 2 Hỏng /phế liệu 

52 5.30.04.605.CHN.00.B00 

Cảm biến lưu lượng kiểu TFS100, dải làm việc: 1-

150cm3/s, tiếp điểm 1NO+1NC/220Vac/5A, điện áp: 

220VAC Cái 18 Hỏng /phế liệu 

53 5.30.04.720.000.00.B00 Vành than hoặc Các VT bằng than khác Cái 72 Hỏng /phế liệu 

54 5.34.27.063.000.00.B00 Bộ làm mát dầu ổ đỡ Cái 12 Hỏng /phế liệu 

55 5.50.25.054.000.00.B00 Bộ làm mát không khí máy phát Bộ 12 Hỏng /phế liệu 

56 5.50.51.122.000.00.B00 

Bộ đếm số lần đóng cắt máy cắt thông số: 

ZIVY&Cie.S.A.BASEL Cái 6 Hỏng /phế liệu 

57 8.35.75.164.000.00.B00 Tấm lọc bụi kích thước 200*200*10 Cái 12 Hỏng /phế liệu 

58 8.90.90.060.CHN.00.B00 Vòi và loa phun loại sử dụng cho bình bột MFZL4 Cái 17 Hỏng /phế liệu 

59 8.90.90.105.000.00.B00 Đầu nối cứu hỏa Cái 97 Hỏng /phế liệu 

60 8.90.90.113.CHN.00.B00 Vỏ bình cứu hoả MFZ4 Bình 33 Hỏng /phế liệu 

61 8.90.90.114.CHN.00.B00 Vỏ bình cứu hoả CO2 MT5 Bình 26 Hỏng /phế liệu 
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