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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

TỔNG CÔNG TY 

 CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM  

 

Số:        /TB-TCTCNTP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

              Đồng Nai, ngày       tháng 4  năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá 
 

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

 Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai – MTV Công ty TNHH 

thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau: 

1. Đơn vị lựa chọn: Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai – 

MTV Công ty TNHH 

Địa chỉ: Số 833A xa lộ Hà Nội, khu phố 1, phường Long Bình Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

2. Tài sản đấu giá: Lô cao su trồng năm 2014 có diện tích 46,43 ha tại xã 

Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

Giá bán tối thiểu: 4.460.000.000 (Bốn tỷ, bốn trăm sáu mươi triệu đồng 

chẵn). Giá bán tối thiểu của lô cao su đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. 

Đơn vị trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán các khoản thuế, phí liên 

quan đến lô tài sản thanh lý và chi phí khai thác, thuê kéo, dọn dẹp mặt bằng, vận 

chuyển cây. Các cây cao su hiện đang ở tại khu vực Lô cao su trồng năm 2014 

thuộc quản lý của Tổng công ty tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng 

Nai. 

3. Tiêu chí lựa chọn: 

- Tổ chức đấu giá có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho 

toàn bộ công việc tổ chức thức hiện đấu giá tài sản. 

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

- Có đội ngũ đấu giá viên có năng lực, kinh nghiệm và uy tín. 

- Có mức thù lao dịch vụ đấu giá phù hợp với quy định của Bộ Tài chính. 

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

- Các tiêu chí khác: 

 + Có trụ sở chính và địa điểm tổ chức đấu giá tại Thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai; 

 + Có tối thiểu 3 đấu giá viên có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên; 

 + Đã từng thực hiện đấu giá tài sản cho Tổng Công ty Công nghiệp thực 

phẩm Đồng Nai (Công ty mẹ hoặc các đơn vị thành viên trong tổ hợp Tổng công 

ty); 
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 + Có kinh nghiệm trong việc thực hiện đấu giá cây cao su; 

 + Thống kê 10 hợp đồng tiêu biểu bán đấu giá tài sản nhà nước đã đấu 

giá thành công. 

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

- Thời gian: từ ngày 11/4/2022  đến ngày 18/4/2022 

- Địa điểm : Trụ sở Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai – 

MTV Công ty TNHH, số 833A xa lộ Hà Nội, khu phố 1 phường Long Bình Tân, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Điện thoại: 0251.3836110 
Nơi nhận:  

- TV.HĐTV; 

- Các PTGĐ; 

- Ban Kiểm soát; 

- Các phòng: KTTC, KTNB, VP; 

- Lưu VT, DA.   

 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Võ Thanh Trúc 
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