
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH 

BQL CỬA KHẨU QUỐC TẾ BỜ Y 

 

Số:       /TB-BQLCK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

            Pờ Y, ngày      tháng      năm 

 

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

  

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

Căn cứ Văn bản số 1073/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc phê duyệt Đề án sử dụng một phần diện tích nhà làm việc 

Trạm KSLH cửa khẩu quốc tế Bờ Y (tầng trệt) vào mục đích cho thuê;  

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc phê duyệt Đề án sử dụng một phần diện tích nhà làm việc 

Trạm Kiểm soát liên hợp Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (tầng trệt ) vào mục đích cho 

thuê; 

Căn cứ Văn bản số 2711/STC-QLGCS ngày 03/10/2018 của Sở Tài chính 

về việc hướng dẫn thực hiện Đề án sử dụng một phần diện tích nhà làm việc 

Trạm Kiểm soát liên hợp Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (tầng trệt ) vào mục đích cho 

thuê; 

Căn cứ Văn bản số 861/BQLKKT-KHTH ngày 6/11/2020 của Ban quản lý 

Khu kinh tế về việc triển khai thực hiện Đề án sử dụng một phần diện tích nhà 

làm việc Trạm KSLH vào mục đích cho thuê (bổ sung); 

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BQLCK ngày 11/11/2020 của Ban quản lý 

cửa khẩu quốc tế Bờ Y về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê một 

phần diện tích nhà làm việc Trạm KSLH cửa khẩu quốc tế Bờ Y (bổ sung);  

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BQLCK ngày 04/12/2018 của Ban quản lý 

cửa khẩu quốc tế Bờ Y về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê một 

phần diện tích nhà làm việc Trạm KSLH cửa khẩu quốc tế Bờ Y (tầng trệt). 

 

Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Bờ Y thông báo lựa chọn một tổ chức đấu 

giá tài sản trên địa bàn tỉnh, để tổ chức đấu giá tài sản cho thuê một phần diện 

tích nhà làm việc Trạm Kiểm soát liện hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y (tầng trệt), 

gồm có 02 vị trí có ký hiệu:  

(1) Vị trí Q10 có diện tích là 21,3 m2, với giá khởi điểm là: 51.120.000 

đồng/1 năm. 

(2) Vị trí Q17 có diện tích 13,8 m2, với giá khởi điểm là: 35.107.200 

đồng/1 năm. 

Các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm: 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá.  
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- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả. 

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

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản. 

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công 

bố (Kèm danh sách đấu giá viên). 

- Có trên 5 năm hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản. 

Hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá tài sản gửi về Ban quản lý cửa khẩu Quốc 

tế Bờ Y, Địa chỉ: Xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Thời gian nhận hồ 

sơ từ ngày thông báo đến 17 giờ, ngày 16/11/2020. 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Ban quản lý cửa 

khẩu quốc tế Bờ Y hoặc số điện thoại: 0976.730588./.  

 
Nơi nhận:                                              
- Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (b/c);                                 

- Cổng TTĐT BQL Khu kinh tế tỉnh;  

- Lưu: VT, BQLCK. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Thuận 
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