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THÔNG BÁO  

Về việc bán theo hình thức chỉ định tài sản Khu cách ly  

điều trị Bệnh nhân Covid-19 tại Khu Du lịch Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh  

   

  

Căn cứ Nghị định 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 Công văn số 77/UBND-KT ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân Tỉnh về việc bán tài sản Khu cách ly điều trị Bệnh nhân Covid-19 

tại Khu Du lịch Mỹ Trà; 

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng kiểm kê, xử lý tài sản Khu cách ly 

điều trị Bệnh nhân Covid-19 tại Khu Du lịch Mỹ Trà ngày 01/03/2023. 

1. Tên cơ quan tổ chức bán tài sản: 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp 

tỉnh Đồng Tháp. 

- Địa chỉ: Tầng 4-5, Tòa nhà Khối các cơ quan đơn vị sự nghiệp tỉnh Đồng 

Tháp, số 10 đường Lê Thị Riêng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

- Điện thoại: 02773.874.276. 

2. Tên tài sản, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, giá bán của tài sản: 

- Tên tài sản, chủng loại, số lượng: Theo Danh mục đính kèm. 

 - Giá bán tài sản: 42.455.000đ (Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu, bốn trăm 

năm mươi lăm ngàn đồng). 

3. Số tiền nộp và hình thức nộp tiền: 

- Cá nhân, tổ chức sau khi được chỉ định mua tài sản phải nộp số tiền mua 

tài sản bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Ban trước khi nhận tài sản. 

- Số tài khoản: 111000022562 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt 

Nam - Chi nhánh Đồng Tháp. 

4. Địa điểm và thời gian xem tài sản: 

- Từ ngày 16/3/2023 đến hết ngày 23/3/2023 (Trong giờ hành chính). 

- Địa chỉ: Khu Du lịch Mỹ Trà - Số 272 Lê Duẫn, phường Mỹ Phú, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 
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5. Thời gian đăng ký: 

- Từ ngày 16/3/2023 đến hết ngày 23/3/2023 (Trong giờ hành chính). 

- Phiếu đăng ký mua tài sản: Đính kèm theo mẫu. 

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

- 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; 

 - Người có thẩm quyền quyết định bán tài sản; người trực tiếp giám định, 

đánh giá lại giá trị tài sản; 

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

tại điểm b khoản này. 

7. Thông tin liên hệ: 

- Để xem tài sản và đăng ký mua, vui lòng liên hệ Phòng Hành chính 

Quản trị - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công 

nghiệp tỉnh Đồng Tháp (Ông Mai Chánh Trực - Số điện thoại 0918 140 209). 

Địa chỉ: Tầng 4-5, Tòa nhà Khối các cơ quan đơn vị sự nghiệp tỉnh Đồng 

Tháp, số 10 đường Lê Thị Riêng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

- Lưu ý: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia mua, xem và kiểm tra tài 

sản trước, sau khi được chỉ định và ký hợp đồng không khiếu nại về chất lượng 

và số lượng. Cá nhân, tổ chức được quyền mua chịu mọi chi phí liên quan đến 

việc bốc xếp, vận chuyển tài sản mua được. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp 

tỉnh Đồng Tháp thông báo đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản biết, 

đăng ký tham gia theo quy định./. 

                                                                     

Nơi nhận: 
- Trang thông tin điện tử về tải sản công; 

- Đăng lên Website cơ quan; 

- Niêm yết tại cơ quan; 

- Hội đồng thanh lý TS; 

- Ban Giám đốc; 

- Các Trưởng phòng chức năng; 

- Lưu VT, HCQT, MCT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trương Ngọc Khiết 
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