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- Tổ chức bán đấu giá tài sản Nhà nước theo đúng Quy chế hiện hành của
UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật;
- Lập thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả bán đấu giá hoặc phê
duyệt kết quả bán đấu giá theo thẩm quyền đã được phân cấp;
- Tổ chức bàn giao hoặc hướng dẫn cho đơn vị quản lý tài sản Nhà nước bàn
giao tài sản cho khách hàng trúng mua tài sản qua đấu giá;
- Chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan có liên quan giải quyết khiếu nại về bán
đấu giá tài sản (nếu có).
b) Cơ quan quản lý, sử dụng, xử lý tài sản - Phó Chủ tịch Hội đồng: chịu trách
nhiệm về mặt hồ sơ pháp lý; số lượng, khối lượng và chất lượng tài sản từ khi đưa
vào định giá cho đến lúc hoàn tất thủ tục bàn giao cho khách hàng trúng mua tài sản
đấu giá.
Đối với tài sản tịch thu do vi phạm hành chính (vắng chủ hoặc có chủ sở hữu)
là xe ô tô, xe mô tô trước khi lập báo cáo đề nghị định giá; cơ quan quản lý, sử dụng,
xử lý tài sản có trách nhiệm phối hợp cùng Công an tỉnh xác định chính xác số
khung, số máy và các giấy tờ hợp lệ có liên quan để thực hiện việc đăng ký (hoặc
hủy) bán phế liệu;
c) Cơ quan chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành - thành viên: tùy theo chủng
loại, tính chất, đặc điểm của mỗi loại tài sản mà các cơ quan chuyên môn kỹ thuật
chịu trách nhiệm trong việc đánh giá chất lượng, tỷ lệ ... của tài sản Nhà nước đưa
vào định giá bán đấu giá.
Điều 15. Tổ chức thực hiện
1. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính phối hợp cùng Giám đốc Sở Tư pháp triển
khai thực hiện Quy định này.
2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố
trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm thực hiện tốt Quy định này.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, cần sửa đổi, bổ sung đề nghị
các đơn vị phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, giải
quyết./.
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