
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /TB-BHXH Ninh Thuận, ngày          tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc bán tài sản thanh lý theo hình thức niêm yết giá

 

Căn cứ Quyết định số 1588/QĐ-BHXH ngày 12/11/2018 của Tổng Giám 
đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài 
sản công tại các đơn vị trong hệ thống Bảo hiểm xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1049/QĐ-BHXH ngày 01/11/2021 của Tổng Giám 
đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trụ sở 
Bảo hiểm xã hội huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1684/BHXH ngày 15/12/2021 của Tổng Giám đốc 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thanh lý tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 364/QĐ-BHXH ngày 27/12/2021 của Giám đốc 
Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Thuận về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản 
công;

Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-BHXH ngày 31/12/2021 của Giám đốc Bảo 
hiểm xã hội tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt giá khởi điểm bán thanh lý tài 
sản công.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Thuận thông báo đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, 
cá nhân có nhu cầu mua tài sản thanh lý, cụ thể như sau:

1. Cơ quan được giao nhiệm vụ bán tài sản thanh lý: Hội đồng thanh lý tài 
sản công thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Thuận.

Mọi chi tiết liên hệ: Bà Hoàng Lệ Thủy, Chức vụ: Chánh Văn phòng Bảo 
hiểm xã hội tỉnh Ninh Thuận, Số điện thoại: 0844773332.

2. Giá bán tài sản thanh lý (Bán trọn lô phế liệu): 31.288.000 đồng (Bằng 
chữ: Ba mươi mốt triệu, hai trăm tám mươi tám nghìn đồng chẵn) theo danh 
mục đính kèm.

3. Địa điểm, thời hạn đăng ký mua tài sản thanh lý: Từ ngày 07 tháng 01 
năm 2022 đến hết ngày 13 tháng 01 năm 2022 (sáng từ 08h00 đến 11h00, chiều 
từ 14h00 đến 16h00) tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Thuận (Số 01A, đường 
Hoàng Diệu, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh 
Thuận).

Hội đồng bán tài sản thanh lý thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Thuận sẽ 
tổ chức lựa chọn người được quyền mua tài sản thanh lý vào lúc 16h10 ngày 13 
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tháng 01 năm 2022.
4. Quy định người không được mua tài sản
a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế 

năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi 
hoặc người tại thời điểm đăng ký mua tài sản không nhận thức, làm chủ được 
hành vi của mình;

b) Người có thẩm quyền quyết định bán tài sản; người trực tiếp giám định, 
đánh giá lại giá trị tài sản;

c) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định 
tại điểm b khoản này.

5. Cách thức đăng ký mua: Người đăng ký mua tài sản thanh lý nộp Phiếu 
đăng ký mua (trọn lô) theo mẫu đính kèm về Hội đồng bán tài sản thanh lý theo 
thời gian, địa điểm nêu trên.

Thông báo này thay cho giấy mời và được niêm yết công khai tại trụ sở 
Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Thuận./.

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC
- Văn phòng (Thực hiện niêm yết);
- Giám đốc (b/c);
- Các Phó Giám đốc;
- Các Phòng nghiệp vụ;
- BHXH các huyện;
- Lưu: VT, VP.

PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Thành Trung
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DANH MỤC GIÁ KHỞI ĐIỂM BÁN PHẾ LIỆU TẬN THU
DO PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN NINH PHƯỚC

(Đính kèm Thông báo số            /TB-BHXH, ngày           /01/2022 của Bảo hiểm 
xã hội tỉnh Ninh Thuận)

Stt Phế liệu tận thu Đơn vị 
tính

Khối 
lượng

Đơn giá 
(đồng)

Thành tiền 
(đồng)

1 2 3 4 5 6=3x4x5

1 Cửa sắt kính các loại m² 65 20.000 1.300.000

2 Cửa gỗ các loại m2 28 96.000 2.688.000

3 Cổng sắt m2 10 400.000 4.000.000

4 Khung lưới sắt m2 240 20.000 4.800.000

5 Mái tole m2 450 10.000 4.500.000

6 Xà gồ thép hộp Mét dài 250 20.000 5.000.000

7 Xà gồ gỗ Mét dài 150 50.000 7.500.000

8 Tay vịn cầu thang Mét dài 25 60.000 1.500.000

Tổng cộng 31.288.000

(Bằng chữ: Ba mươi mốt triệu, hai trăm tám mươi tám nghìn đồng chẵn)./.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA TÀI SẢN THANH LÝ

Kính gửi:  Hội đồng bán tài sản thanh lý thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh 
Ninh Thuận 

Người đăng ký mua tài sản: ............................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................

Điện thoại: ......................................................................................................

Số chứng minh nhân dân: .................... cấp ngày ...... tháng ..... năm ………

Nơi cấp: ...........................................................................................................

Sau khi xem tài sản và hồ sơ về tài sản bán thanh lý theo Thông báo số:                                                           
/TB-BHXH ngày 06/01/2022 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Thuận, tôi xin đăng 
ký tham gia mua lô tài sản thanh lý cụ thể như sau:

Giá thanh lý theo thông báo: 31.288.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi mốt 
triệu, hai trăm tám mươi tám nghìn đồng chẵn). 

Giá đề nghị mua: .............................................................................................

Bằng chữ: .......................................................................................................

Tôi xin đăng ký tham gia mua lô tài sản trên và cam kết nộp đủ số tiền mua 
tài sản thanh lý trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày bán và thực hiện đầy đủ các 
nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật./.

                                                             Ninh Thuận, ngày ..... tháng ..... năm 2022
                                                     Người đăng ký

                                                                               (Ký, ghi rõ họ và tên)
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