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Quy định về đấu giá bán hàng dự trữ quốc gia

Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ quốc gia số 17/2004/PL-UBTVQH11 ngày 
29/4/2004 của u ỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ 
vê bán đâu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 
chính;

Bộ Tài chính quy định về đấu giá bán háng dự trữ quốc gia như sau:

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh »

Thông tư này quy định đấu giả bán hàng dự trữ quốc gia là các loại vật 
tư; nguyên, nhiên vật liệu; máy móc; thiết bị; phương tiện dự trữ quốc gia 
được phép bán thanh lý hoặc xuất luân phiên đổi hàng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các Bộ, ngành trực tiếp quản lý hàng dự trữ quốc gia; Tổng cục Dự 
trữ Nhà nước; cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ xuất bán hàng dự 
trữ quốc gia.

2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến đấu giá bán hàng dự trữ quốc gia.
Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Đơn vị có hàng dự trữ quốc gia bán đấu giá là Cục Dự trữ Nhà nước 

khu vực; cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ xuất bán hàng dự trữ 
quốc gia (sau đây gọi tắt là đơn vị bán hàng).



2. Đon vị tài sản hàng dự trữ quốc gia bán đấu giả là số lượng, khô ỉ 
lượn« hàng dự trữ quôc gia xuât bán có cùng danh mục, chủng loại, quy cách, 
ký mà hiệu.

Một đơn vị tài sản hàng dự trữ quốc gia bán đấu giá tối thiểu là sỏ 
ỉuợnLỉ. khôi lượng của một lô hàng, ngăn kho hoặc một sản phâm hoàn chỉnh, 
dỏng bộ.

Chương II 
NHỮNG QUY ĐỊNH c ụ  THẺ

Điều 4. Thẩm quyền và trách nhỉệm trong đấu giá bán hàng ehr trữ
qiiôc gia

!. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá bán tối thiêu hàng dự trừ quôc
e i a .

2. Thủ trưởng Bộ, ngành trực tiếp quản lý hàng dự trữ quốc gia
a) Quyết định giao nhiệm vu cho cơ quan, tố chức, đơn vị thuộc phạm 

V! quan lý xuât bán hàng dự trữ quôc gia;
b ) Quvết định giá khởi điếm của đơn vị tài sản bán đấu giá; phê duyệt 

kê hoạch bán đấu giá;
c ) Quvết định thành lập Hội đồng bán đấu giá hàng dự trữ quốc ạía cua 

cơ quan, tô chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý (gọi tắt là Hội đông bán đâu 
eiấ) trorm trường hợp không thuê được Tô chức bán đâu giá chuyên nahiệp 
thực hiện việc đâu giá bản hàng dự trữ quôc gia;

d ) Giải quyết khiếu nại, kiến nghị trong đấu giá bán hàng dự trữ GUÔC
L r . i a .

3. Tông cục trường Tổng cục Dự trữ Nhà nước
a) Quyết định giao nhiệm vụ cho các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực 

xuâr bán hàng dự trữ quốc gia;
b ) Quyết định giá khởi điếm của đơn vị tài sản bán đấu giá; phê duyệt 

kẻ hoạch bán đấu giá;
c) Quvết định thành lập Hội đồng bán đấu giá hàng dự trữ quốc £Ìa cua 

các ( ực Dự trữ Nhà nước khu vực (gọi tăt là Hội đông bán đâu giá) trong 
trương hợp không thuê được Tô chức bán đâu giá chuyên nghiệp thực hiện 
vi ộc đàu dá bán hàng dự trữ quôc gia;

d ) Giải quyết khiếu nại, kiến nghị trong đấu giá bán hàng dự trữ quôc
■ủ.] Lì.

4. Thủ trưởng đơn vị bán hàng
a) Lựa chọn Tổ chức thẩm định giá, Tồ chức bán đấu giá chuyên 

nghiệp:
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b) Trình người có thẩm quyền thành lập Hội đồng bán đấu giá;
c) Giải quyết khiếu nại, kiến nghị trong đấu giá bán hàng dự trữ quốc

gia.
Điều 5. Tổ chức bán đấu giá hàng dự trữ quốc gia
1. Lựa chọn Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp
a) Đơn vị bán hàng phải thông báo công khai trên phương tiện thông tin 

đại chúng của Trung ương hoặc địa phương việc lựa chọn Tô chức bán đâu 
giá chuyên nghiệp theo đúng quy định của pháp luật vê bán đâu giá tài sản 
nhà nước.

Thời gian lựa chọn Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp tối đa là 10 
(mười) ngày kê từ ngày thông báo.

b) Hợp đồng bán đấu giá hàng dự trữ quốc gia được ký kết giữa đơn vị 
bán hàng và Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp được lựa chọn.

Nội dung của họp đồng bán đấu giá hàng dự trữ quốc gia thực hiện theo 
quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định sộ 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 
của Chính phủ về bán đấu giá tài sản (gọi tắt là Nghị định số 17/2010/NĐ-CP 
của Chính phủ).

2. Thành lập Hội đồng bán đấu giá
a) Trường họp sau khi đã hết thời hạn thông báo công khai mà không 

có Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp nào đãng ký tham gia hoặc đã tiến 
hành đấu thầu mà không có Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiêp nào trúng 
thầu thì Thủ trưởng đơn vị bán hàng trình người có thẩm quyền được quy 
định tại Điều 4 Thông tư này thành lập Hội đồng bán đấu giá;

b) Thành phần Hội đồng bán đấu giá gồm:
- Đại diện của cơ quan có thẩm quyền quyết định bán đấu giá hàng dự 

trữ quôc gia;
- Đại diện cơ quan tài chính, đại diện cơ quan tư pháp cùng cấp;
- Đại diện các bộ phận nghiệp vụ có liên quan của đơn vị bán hàng;
Thủ trưởng đơn vị bán hàng làm Chủ tịch Hội đồng, điều hành cuộc 

bán đấu giá và ký Biên bản bán đấu giá hàng dự trữ quốc gia.
c) Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng bán đấu giá.
Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng bán đấu giá thực hiện theo quy định 

tại Điều 21 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ.
Điều 6. Ke hoạch bán đấu giá hàng dự trữ quốc gia
1. Căn cứ lập kế hoạch bán đấu giá
a) Chỉ tiêu kế hoạch xuất bán hàng được cấp có thầm quyền giao;
b) Quyết định của người có thẩm quyền về việc giao nhiệm vu xuất bán 

hàng dự trữ quốc gia (danh mục, chủng loại, quy cách, số lượng, khối lượng);
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c) Kê hoạch bán đấu giá được lập cho toàn bộ số lượng, khối lượng 
hàn« dự trữ quốc gia xuất bán ừong năm kế hoạch hoặc theo từng quyết định 
Lriao nhiệm vụ của người có thâm quyên.

2. Nội dung của kế hoạch bán đấu giá bao gồm:
a) Danh mục, quy cách; ký mã hiệu; số lượng hoặc khối lượng; sỏ 

ỉượrm đon vị tài sản bán đấu giá;
b) Giá khởi điểm của từng đơn vị tài sản bán đấu giá (có hồ sơ tài liệu 

ỉàm căn cứ xây dựng giá kèm theo);
c) Khoản tiền đặt trước của từng đơn vị tài sản bán đấu giá;
đ) Thời hạn to chức cuộc bán đấu giá của từng đơn vị tài sản bán đâu

Liia:

đ) Thòi hạn, phương thức thanh toán, hình thức thanh toán;
e ) Địa điếm, thời hạn và phương thức giao hàng;
2 1 Các vấn đê khác có liên quan (nếu có).
3. Kê hoạch bán đấu giá phải được người có thấm quyên quv định tại 

Điêu 4 Thông tư này phê duyệt băng vãn bản.
Điều 7. Nguyên tắc xác định giá khởi điểm của đơn vị tài sản hàng 

dụ trữ quốc gia trong kế hoạch bán đấu giá

1. Đon vị bán hàng lập phương án giá theo quy định hiện hành trinh 
Bộ. nũành trực tiêp quản lý kiêm tra, tống hợp và gửi Cục Quản lý aiá thảm 
định trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyêt định giá bán tôi thiêu.

Đôi với những danh mục mặt hàng dự trữ quốc gia theo quy định phai 
thảm định giá cùa Tô chức có chức năng thâm định giá theo quy định cua 
pháp luật thì phải thực hiện thâm định giá.

2. Giá khởi điểm hàng dự trữ quốc gia bán đấu giá được xác định phu 
hop với chủng loại, danh mục mặt hàng; chât lượng; giá thị trường của loại 
han¿ cùne loại hoặc tương tự tại thời điêm xác định giá nhưng khôns được 
thâp h0'n mức giá bán tối thiểu do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định,

3. Trường hợp cuộc bán đấu giá có nhiều vòng đấu giá thì giá khơi 
diêm cua vòng đấu liền kề tiếp theo được xác định trên cơ sở mức giá đã tra 
cao nhât (không thấp hơn giá khởi điếm của vòng đâu đó) cộng (-) thêm một 
bước 2 Ìá. Bước giá do Tố chức bán đấu giá chuyên nghiệp hoặc Hội đồnẹ bán 
đâu ill á quv định cụ thế cho từng cuộc bán đấu giá.

4. Trước thời điểm tổ chức cuộc bán đấu giá tối thiểu 3 (ba) n^ày, 
irươntĩ họp giá thị trường có biến động cần phải thay đối giá khởi diêm thi 
đon vị bán hàng phải báo cáo người có thẩm quyền được quy định tại Điêu 4 
cua Thône; tư này xem xét, quyêt định.

Điều 8. Đăng ký tham gia đấu giá hàng dự trữ quốc gia
Ị. Tố chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định tại 

khoan 7 Điều 2 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ (sau đay QỌ\ tăr
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là người tham gia đấu giá) phải nộp phí tham gia đấu giá theo quy định của 
pháp luật về phí, lệ phí và một khoản tiền đặt trước bằng 7% giá khởi điếm 
của một đơn vị tài sản bán đâu giá (không được tính lãi trong thời gian ký 
quỹ) cho Tô chức bán đâu chuyên nghiệp hoặc Hội đông bán đâu giá trước 
thời điêm tiên hành mở cuộc bán đâu giá.

Trường họp người đăng ký tham gia đấu giá nhiều đơn vị tài sản hàng 
dư trữ quôc gia bán đâu giá thì khoản tiên đặt trước phải nộp băng tông sô 
tiên đặt trước của các đơn vị tài sản đã được quy định.

2. Khoản tiền đặt trước của người đãng ký tham gia đấu giá được thực 
hiện như sau:

- Trường họp người đãng ký tham gia đấu giá mua được hàng dự trữ 
quốc gia bán đấu giá thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua; nếu 
không mua được hàng dự trữ quôc gia, thì khoản tiên đặt trước được trả lại 
cho người tham gia đâu giá hàng dự trữ quôc gia ngay sau khi cuộc bán đâu 
giá kêt thúc;

- Trường họp người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp khoản tiền đăt 
trưóc nhưng không tham gia cuộc bán đâu giá mà không thuộc trường họp bât 
khả kháng; tại cuộc bán đâu giá hàng dự trữ quôc gia, người đã trả giá cao 
nhât mà rút lại giá đã trả trước khi đâu giá viên hoặc người điêu hành cuộc 
bán đấu giá công bố người mua được hàng dự trữ quốc gia bán đấu giá thì 
khoản tiên đặt trưóc thuộc vê Tô chức bán đâu giá tài sản;

- Trường hợp tại cuộc bán đấu gìá, khi đấu giá viên hoặc người điều 
hành cuộc bán đâu giá đã công bô người mua được hàng dự trữ quôc gia bán 
đấu giá mà người này từ chối mua thì khoản tiền đặt trước của người từ chối 
mua thuộc về người có tài sản bán đấu giá và được sử dụng để bù đắp chi phí 
bán đâu giá hàng dự trữ quôc gia.

Điều 9. Hợp đồng mua bán hàng dự trữ quốc gia bán đấu giá
1. Trường hợp đấu giá thành, người mua được tài sản đấu giá phải ký 

kết họp đồng mua bán hàng dự trữ quốc gia bán đấu giá với đơn vị bán hàng.
Thời hạn ký kết hợp đồng, do các bên thỏa thuận, nhưng tối đa không 

quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc bán đấu giá.
 ̂ Hết thời hạn quy định trên, người mua được tài sản bán đấu giá không 

ký két hợ]3 đồng mua bán hàng; không thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng 
hoặc ký kêt hợp đông nhưng không thanh toán đủ tiền mua hàng trong thời 
hạn quy định thì coi như từ chói mua hàng.

2. Hợp đồng mua bán hàng dự trữ quốc gia có các nội dung chính sau
đây:

a) Tên, địa chỉ của tổ chức, đơn vị bán đấu giá hàng dự trữ quốc gia;
b) Họ, tên của đẩu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá hàng dự trữ 

quôc gia;
c) Tên, địa chỉ của đơn vị bán hàng;
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d) Tên, địa chỉ, tài khoản giao dịch của tổ chức, đơn vị; tên, địa chỉ, sô 
chưng minh nhân dân của cá nhân mua được hàng dự trữ quốc giá bán đâu
eia;

đ) Thời gian, địa điểm bán đấu giá hàng dự trữ quốc gia;
e) Danh mục, quy cách, số lượng, khối lượng hàng dự trữ quốc si a bán

đau ẹiá;

g ) Giá khởi điếm của hàng dự trữ quốc gia bán đấu giá; 
h) Giá bán hàng dự trữ quốc gia;
ì) Thời hạn, phương thức, địa điểm thanh toán tiền mua hàn2 dự trừ

quoc ẹia bán đấu giá.

• Thời hạn thanh toán: trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kê tù ne ày họp 
đòng mua bán hàng dự trữ quôc gia được ký kêt;

- Phương thức thanh toán: bằng tiền mặt hoặc bằng chuyên khoan;
- Địa điêm thanh toán: tài khoản tiền gửi của đơn vị bán hàng dự trừ

quóc aia:

k) Thòi hạn, địa điểm giao, nhận hàng dự trữ quốc gia bán đâu ạiá.
- Thời hạn giao nhận hàng: tối đa không quá 15 (mười lăm) nsày làm 

Y lộc kẻ từ ngày người mua được hàng thanh toán đủ tiên mua hàns;

- Địa điếm giao nhận hàng: trên phương tiện vận chuyển của ngươi 
mua dưẹrc hàng tại cửa kho dự trữ của đơn vị bán hàng.

ỉ ) Trách nhiệm do vi phạm nghĩa vụ của các bên.
3. Thanh lý hợp đồng: trong thời hạn không quá 05 (năm) ngàv làm 

việc kẻ từ ngày hai bên hoàn thành việc giao, nhận hàng.
Điều 10. Phí, chi phí trong đấu giá bán hàng dự trữ quốc gia
ỉ . Nội dung chi phí bán đấu giá, bao gồm: chi thuê thẩm định giá (neu 

co K chi phi thuê Tô chức bán đâu giá chuyên nghiệp; chi thông báo. niêm yẻt. 
chi ỉặp hồ sơ hàng hóa và tổ chức cuộc bán đấu giá của Hội đồng bán đấu 21 á; 
các chi phí khác có liên quan.

2. Nguồn kinh phí thực hiện đấu giá bán hàng dự trữ quốc da, bao 
eôm: nauồn dự toán chi cho công tác quản lý dự trữ quốc gia được giao bàne 
năn: thu phí đâu giá của người đăng ký tham gia đâu giá.

Trường hợp dự toán đâu năm chưa giao (hoặc đã được giao nhưne con 
■ hiéu so với dự toán ban đâu) thì đơn vị bán hàng lập dự toán kinh phí bán đâu 
eia hậnẹ dự trữ quôc gia gửi Bộ, ngành trực tiêp quản lý kiêm tra. tôn2, hợp 
eưi T ônẹ cục Dự trữ Nhà nước thâm định, trình Bộ Tài chính xem xét, quyêt 
định bồ sung kinh phí.

3. Mức thu phí, thanh toán, quản lý và sử dụng phí đấu giá thực hiện 
theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

4. Việc thanh toán chi phí đấu giá phải có đầy đủ chứng từ, hoá đơn 
theo đúne chê độ quy định hiện hành.
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Điều 11. Hồ sơ xuất hàng

1. Biên bản bán đấu giá hàng dự ừữ quốc gia.
2. Hợp đồng mua, bán hàng dự trữ quốc gia.
3. Chứng từ nộp đủ tiền hàng.
4. Hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia (ghi rõ danh mục, quy cách, số 

lượng, đơn giá, thành tiên).
5. Phiếu xuất kho.
6. Các tài liệu, hồ sơ kỹ thuật kèm theo (nếu có).
Điều 12. Kiểm tra về đấu giá bán hàng dự trữ quốc gia
1. Việc kiểm tra về đấu giá bán hàng dự trữ quốc gia được tiến hành 

thường xuyên theo kế hoạch hoặc đột xuất theo quyết định của người có thẩm 
quyên.

2. Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) chủ trì phối hợp với các 
Bộ, ngành trực tiêp quản lý hàng dự trữ quôc gia và các đơn vị có liên quan tô 
chức kiêm tra vê đâu giá bán hàng dự trữ quôc gia.

Chương III 
TỎ CHỨC THỰC HIỆN » «

Điều 13. Trách nhiêm thi hành»

1. Thủ trưởng các Bộ, ngành trực tiếp quản lý hàng dự trữ quốc gia 
chịu trách nhiệm hướng dẫn, chi đạo; kiểm tra, giám sát các đơn vị thuộc và 
trực thuộc thực hiện việc đấu giá bán hàng dự trữ quốc gì a theo quy định tại 
Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư này.

2. Các đơn vị, cá nhân có liên quan đen hoạt động đấu giá bán hàng dự 
trữ quôc gia chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trường hợp tổ chức đấu giá bán hàng dự trữ quốc gia 02 (hai) lần 
liên tiếp mà không đạt kết quả, thì Thủ trưởng Bộ, ngành trực tiếp quản lý 
hàng dự trữ quốc gia đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế 
hoạch và Đâu tư trình Thủ tướng Chính phủ cho áp dụng phương thức bán 
khác.

4. Trường họp hàng dự trữ quốc gia theo quỵ định của pháp luật không 
phải bán đấu giá, thì Thủ trưởng Bộ, ngành trực tiếp quản lý hàng dự trữ quốc 
gia; Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước có thể lựa chọn phương thức 
bán đâu giá theo quy định tại Thông tư này đê thực hiện.

Điều 14. Hiêu lưc thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2011. Bãi bỏ Quyết 
định sô 103/2008/QĐ-BTC ngày 12/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về
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việc ban hành Quy chế bán đấu giá hàng dự trữ quốc gia do Cục Dự trữ quốc 
gia trực tiếp quản lý.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ 
quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính (Tổng cục 
Dự trữ Nhà nước) để xem xét, phối hợp giải q u y ế t

Nơi nhận:
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
Các bộ, cơ  quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
HĐND,  UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
V ăn phòng Quốc hội;

Văn phòng Chủ tịch nước;
tòa án nhân dân tối cao;
Viện  k iểm  sát nhân dân tối cao; 

k iểm toán Nhà nước;
cục k iểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

website Chính phủ
các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
Website Bộ Tài chính;

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


