
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HẢI DƢƠNG 

TRUNG TÂM VĂN HÓA NGHỆ THUẬT 
–––––––––––––––– 

Số:        /TB-TTVHNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––– 

Hải Dương, ngày      tháng      năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

V/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản 

 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016; 

Căn cứ Luật số15/2017/QH14 về quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản 
công; 

Căn cứ Nghị định số16/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ quy 
định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự 
nghiệp công lập; 

Căn cứ Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm 
Văn hóa Nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa Thể thao và du lịch tỉnh Hải Dương; 

Căn cứ Công văn số 2055/STC-QLGCS ngày 12/7/2021 của Sở Tài Chính 
về việc thẩm  định đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê Trung tâm 
Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hải Dương; 

Căn cứ Quyết định số 2921/QĐ-UBND, ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê 
của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 26/12/217 của Chính phủ về việc 
xác định giá cho thuê  tài sản công phù hợp với giá cho thuê trên thị trường của 
tài sản cùng loại hoặc có cùng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, xuất xứ; 

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật thông báo việc lựa chọn đơn vị tổ chức 
đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật, nội dung nhƣ sau: 

         1. Tên, địa chỉ của người có tài sản: 

Tên đơn vị: Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hải Dƣơng 

Địa chỉ: Số 08 đƣờng Hồng Quang, phƣờng Quang Trung, TP Hải Dƣơng. 

2. Tên tài sản đấu giá và giá khởi điểm: Quyền cho thuê Hệ thống màn 
hình Led cỡ lớn tại Quảng trƣờng Độc lập: 

*Giá khởi điểm: 



+Hệ thống màn hình Led cỡ lớn tại Quảng trƣờng Độc lập (Chạy xen kẽ 

giữa nhiệm vụ tuyên truyền chính trị, sự kiện văn hóa của Trung tâm và chạy 

cho thuê quảng cáo):420.000.000đ/năm 

        * Thời gian nộp tiền: 02 đợt/1năm 

Mức giá trên là giá tối thiểu làm cơ sở để đơn vị tổ chức đấu giá quyền 

chothuê tài sản; Tập thể, tổ chức trúng đấu giá phải thực hiện đúng các quy định 

củađơn vị nhƣ: Sử dụng nội dung quảng cáo đúng quy định của luật Quảng cáo 

năm 2012 và phải cam kết không Quảng cáo các sản phẩm, nhãn hàng nhƣ luật 

Quảng cáo đã quy định tại điều 7 luật Quảng cáo 2012, luật Quảng cáo số 16 

Quốc hội khóa XIII, bên B không đƣợc phép làm hƣ hỏng, thay đổi kết cấu của 

hệ thống màn hình Led. 

          3. Các tiêu chí để lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá như sau: 

a. Cơ sở vật chất, trang thiết bị: Có trụ sở làm việc riêng, hội trƣờng đấu 

giá và các máy móc trang thiết bị hiện đại và nhân sự để đảm bảo thực hiện việc 

đấu giá. 

         b. Đối với tổ chức và Đấu giá viên: 

         - Tổ chức đã có thời gian hoạt động ít nhất từ 03 năm trở lên. 

- Đấu giá viên có năng lực, kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực hoạt động 

đấu giá tài sản trên 05 năm. 

          c. Có phương án đấu giá cụ thể. 

d. Thù lao dịch vụ đấu giá tài sản: Theo Thông tƣ số 108/TT-BTC ngày 

21/12/2020 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tƣ số 45/2017/TT-BTC quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy 

định tại Luật đấu giá tài sản. 

 e. Đơn vị đấu giá phải có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ 

Tư  pháp công bố. 

         4. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ đăng ký: 

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 22/10/2021 đến 16 giờ ngày 26/10/2021. 

Địa điểm: Trung tâmVăn hóa nghệ thuật tỉnh Hải Dƣơng(trong giờ hành chính). 

Địa chỉ: Số 08, đƣờng Hồng Quang, phƣờng Quang Trung, TP. Hải Dƣơng./. 

 

 
Nơi nhận:                                                       
- TrangCTTĐTQuốcgiavềĐGTS; 
- Lƣu: VT, KT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Phạm Đăng Vích 
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