
UBND HUYỆN NA RÌ 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KH 

 

Số:      /TB-TCKH                                  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Na Rì, ngày 15 tháng 3 năm 2023 

THÔNG BÁO 

Công khai về việc niêm yết bán thanh lý tài sản tịch thu  

sung công quỹ nhà nước  

 Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ 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 Thông tư số 141/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn 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 quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND 

tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ các Quyết định số 27/QĐ-CCTHADS ngày 13/10/2022 của Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện Na Rì về thi hành án chủ động; Quyết định số 

31/QĐ-CCTHADS ngày 20/10/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na 

Rì về thi hành án chủ động; Quyết định số 36/QĐ-CCTHADS ngày 27/10/2022 

của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Rì về thi hành án chủ động; 

Căn cứ Quyết định số 4239/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của UBND 

huyện Na Rì về việc phê duyệt Phương án xử lý tài sản là vật chứng vụ án, tài sản 

của  người bị kết án bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

Căn cứ Biên bản định giá lại tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị 

kết án bị tịch thu sung quỹ nhà nước ngày 03/3/2023 của Hội đồng xác định giá khởi 

điểm để bán đấu giá; xác định giá bán theo hình thức niêm yết giá, bán chỉ định tài 

sản vi phạm các vụ án có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân năm 2023 

Phòng Tài chính - Kế hoạch thông báo về việc công khai niêm yết giá tài 

sản như sau: 

1. Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản: 

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Na Rì. 

Địa chỉ: Tổ nhân dân Pàn Bái, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. 

Số điện thoại liên hệ: 0974 399 102. 

2. Mã số cuộc niêm yết: NY01-2023 

3. Tên tài sản:   

- 01 Chiếc máy cưa lốc màu cam, không có nhãn mác, phần đáy máy cưa 

lốc có ký hiệu: “30.1031036”; 01 chiếc lam có kích thước chỗ rộng nhất là 08cm, 

chiều dài là 58cm; 01 chiếc xích khi kéo căng chập đôi có chiều dài 68cm. 
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- 401 khúc gỗ tròn tự nhiên loại thông thường từ nhóm V-VIII, khối lượng 

10,673m³. 

- 54 khúc gỗ tròn tự nhiên loại thông thường từ nhóm V-VIII, khối lượng 

0,835m³. 

- 07 khúc gỗ Chẹo khối lượng 0,926m³. 

- 05 tấm gỗ: Tấm thứ nhất có kích thước dài 2,8m, rộng 80cm, dày 12cm; bốn 

tấm còn lại đều có kích thước bằng nhau là dài 2,8m, rộng 80cm, dày 10cm. 

- 01 máy cưa lốc màu da cam nhãn hiệu HUSQVARNA trên thân máy có gắn 

lam và xích cưa lốc, trên lam xích có dòng chữ HUSQVARNA được bọc vỏ nhựa bên 

ngoài; 01 lưỡi lam của máy cưa lốc rời, không lắp xích, trên thân lưỡi lam có dòng 

chữ STIHL DUROMATICE. 

- 01 máy cưa xăng màu đỏ, lam và xích đã tháo rời, thân máy cưa xăng có 

chữ G650; lam dài 55cm; bản lam chỗ rộng nhất là 07cm.   

4. Giá bán tài sản: 18.876.240 đồng (Bằng chữ: Mười tám triệu, tám trăm 

bảy mươi sáu nghìn, hai trăm bốn mươi đồng). 

5. Địa điểm, thời hạn xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 

16/3/2023 đến ngày 22/3/2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện và Công an 

huyện Na Rì. 

6. Số tiền đặt trước và hình thức nộp tiền đặt trước: 

Người đăng ký mua tài sản phải đặt trước số tiền: 1.900.000 đồng (Bằng 

chữ: Một triệu chín trăm nghìn đồng) tương đương 10,07% so với giá niêm yết 

và nộp bằng tiền mặt trực tiếp tại phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Na Rì. 

Sau khi có kết quả bốc thăm lựa chọn cá nhân hoặc tổ chức mua tài sản, 

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Na Rì sẽ trả lại số tiền đặt trước cho cá nhân 

hoặc tổ chức đăng ký nhưng không mua được tài sản. 

7. Quy định người không được tham gia mua tài sản: 

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc hạn chế 

năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi 

hoặc người tại thời điểm 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 tài sản; 

c) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định 

tại khoản b điểm này. 

8. Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước: Từ  07 giờ 30 phút ngày 

16/3/2023 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 22/3/2023 (trong giờ hành chính) tại Phòng 

Tài chính - Kế hoạch huyện Na Rì. 

9. Thời gian lựa chọn người được quyền mua tài sản: 

Thời gian lựa chọn người được quyền mua tài sản: Vào lúc 09h00 ngày 

24/3/2023, tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Na Rì. 
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Phiếu đăng ký mua tài sản do phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Na Rì 

phát hành (theo Mẫu 02-PĐK/TSC ban hành tại Thông tư số 144/2017/TT-BTC 

ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính có đóng dấu treo của Phòng Tài chính - Kế 

hoạch). Mỗi cá nhân, tổ chức đăng ký mua tài sản được phát 02 phiếu đăng ký 

mua tài sản. Người đăng ký mua tài sản điền đầy đủ thông tin và gửi lại một 

phiếu cho Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Na Rì; một phiếu đăng ký do người 

mua đăng ký tài sản giữ để tham gia bốc thăm. 

Sau khi có kết quả bốc thăm lựa chọn người mua tài sản, người được 

quyền mua tài sản có trách nhiệm ký hợp đồng mua bán tài sản và thanh toán cho 

cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản vào tài khoản tạm thu, tạm giữ số 

3941.0.9091124.00000 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Kho bạc nhà 

nước huyện Na Rì trong thời hạn 03 ngày làm việc. 

Trường hợp quá thời hạn quy định tại khoản này mà người được quyền 

mua tài sản chưa nộp đủ số tiền mua tài sản thì người được quyền mua tài sản 

phải nộp khoản tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Việc 

thông báo và nộp tiền chậm nộp được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 

24 Nghị định 151/2017/NĐ-CP. 

Việc giao nhận tài sản cho người mua được thực hiện tại Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện và Công an huyện Na Rì sau khi người mua đã hoàn thành việc 

thanh toán tiền mua tài sản. 

10. Thông tin cần thiết khác 

Người tham gia mua tài sản khi đi mang theo bản sao Giấy chứng minh 

nhân dân hoặc Căn cước công dân có chứng thực, đơn đăng ký mua tài sản. 

Người tham gia mua tài sản phải có mặt trước 10 phút tại địa điểm tổ chức 

bốc thăm. Trường hợp người đăng ký mua không có mặt đúng thời gian tổ chức 

bốc thăm thì sẽ không được tham gia mua tài sản. 

Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Phòng Tài chính - Kế 

hoạch huyện và trang thông tin điện tử về tài sản công. 

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Na Rì thông báo để các tổ chức, cá 

nhân đủ điều kiện đăng ký mua tài sản theo quy định./. 

 

Nơi nhận :                  
- UBND huyện (b/c);  

- CCTHADS huyện (p/h);   

- Công an huyện (p/h); 

- Lãnh đạo phòng;  

- Niêm yết công khai tại phòng TC-KH; 

- Trang TTĐT về tài sản công; 

- Lưu: VT, HS. 

 

 KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 
 

Nông Thị Liêm 


		2023-03-15T07:51:51+0700


		2023-03-15T08:12:21+0700


		2023-03-15T08:12:21+0700




