
TW ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  

TRUNG TÂM TTN TRUNG ƢƠNG 

 

Số:  04 /TB-TTNTW 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày  17 tháng 3 năm 2023 

  

 

THÔNG BÁO 

V/v thanh lý tài sản công bằng hình thức niêm yết giá,  

không thông qua hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công 

----- 

 Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công (Luật số 15/2017/QH14 của 
Quốc hội);Nghị định số 151/2017/NĐ-CP 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 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính 
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 Quyết định số 600-QĐ/TWĐTN-VP ngày 07/8/2020 của Ban Bí thư 
Trung ương Đoàn về phân cấp thẩm quyền quyết định việc mua sắm, quản lý, sử 
dụng tài sản công tại các đơn vị thuộc cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 

 Căn cứ Quyết định số 1726-QĐ/TWĐTN-VP ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư 
Trung ương Đoàn về việc thanh lý tài sản của Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương; 

 Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-TTNTW ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Giám 
đốc Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương về phê duyệt giá khởi điểm và hình 
thức bán tài sản thanh lý công. 

Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương thông báo đến các tổ chức, cá nhân 
có nhu cầu mua tài sản như sau: 

1. Tên, địa chỉ, điện thoại của cơ quan đƣợc giao nhiệm vụ tổ chức bán 
tài sản: 

- Tên cơ quan: Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương. 

- Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội. 

- Điện thoại: 02438548773 

- Email: thanhthieunientw@gmail.com 

2. Mã số cuộc bán niêm yết: 02/NY-TTNTW 

3. Tên tài sản, chủng loại, số lƣợng, chất lƣợng của tài sản, giá bán tài sản 

Mã 

lô 
Stt Tên tài sản 

Mã tài 

sản 
SL/ĐV 

Đơn giá 

(vnđ) 

Thành tiền 

(vnđ) 

Chất 

lƣợng 

ĐH  Điều hòa không khí    12.708.000  

 1.  Điều hòa nhiệt độ 18000 

BTU hiệu FUNKI  

ĐH04 01 1,200,000 1,200,000 Tài sản 

đang sử 

dụng 
 2.  Điều hòa nhiệt độ 

GENERAL-Model ASG - 

20A 

ĐH03 01chiếc 1,200,000 1,200,000 
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Mã 

lô 
Stt Tên tài sản 

Mã tài 

sản 
SL/ĐV 

Đơn giá 

(vnđ) 

Thành tiền 

(vnđ) 

Chất 

lƣợng 

 3.  Điều hòa nhiệt độ loại tủ 

đúng. Model 38/42SD3C  

ĐH02 02chiếc 2,460,000 4,920,000 

 4.  Điều hòa PANASONIC 

CU/CS-N12WKH  

ĐH09 01chiếc 1,610,000 1,610,000 

 5.  Điều hòa nhiệt độ 

PANASONIC  

ĐH07 01chiếc 3,128,000 3,128,000 

 6.  Điều hòa Genetal 12.000 

BTU  

ĐH06 01chiếc 650,000 650,000 

KH  Khác    580,000 

 1.  Tổng đài kỹ thuật số  T.DAI 01bộ 50,000 50,000 

 2.  Giá dép khu vực thay đồ bể 

bơi 

GDep 01 Cái 530,000 530,000 

 - Mức giá khởi điểm trên đã bao gồm thuế GTGT (VAT).  

 - Khách hàng trúng quyền mua phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc tháo 
dỡ, vận chuyển tài sản.  

 - Bán theo lô 

 4. Số tiền đặt trƣớc và hình thức nộp tiền đặt trƣớc 

 - Số tiền đặt trước: 10% giá lô tài sản định mua. 

 - Hình thức: Nộp trực tiếp bằng tiền mặt 

 5. Địa điểm, thời hạn xem tài sản 

 - Địa điểm: Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương, số 01 Nguyễn Quý 
Đức, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. 

 - Thời hạn xem tài sản: Từ 9 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 3 năm 2023 đến 16 giờ 
30 phút  ngày 24 tháng 3 năm 2023 (trong giờ hành chính). 

 6. Quy định về ngƣời không đƣợc tham gia mua tài sản 

 Thực hiện theo Quy định tại Điều 26 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, cụ thể như sau: 

 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. 

 7. Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trƣớc:  

 Từ 9 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 3 năm 2023 đến 16 giờ 30 phút  ngày 24 tháng 

3 năm 2023 (trong giờ hành chính).Tại phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm 

Thanh thiếu niên Trung ương. 

 8. Thời gian lựa chọn ngƣời đƣợc quyền mua tài sản 
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 - Thời gian: 9 giờ 00 phút  ngày 27 tháng 03 năm 2023. 

 - Hình thức: Bốc thăm để xác định người được quyền mua tài sản 

 9. Những thông tin cần thiết khác 

 Khoản tiền đặt trước được coi là tiền đặt cọc để mua tài sản trong trường 
hợp người đăng ký được quyền mua tài sản. Đơn vị có trách nhiệm trả lại tiền đặt 
trước cho người đăng ký nhưng không mua được tài sản trong thời hạn 03 ngày 
làm việc, kể từ ngày xác định được người mua tài sản, trừ các trường hợp người 
đăng ký không được nhận lại tiền đặt trước bao gồm: 

 a) Người đăng ký từ chối mua tài sản sau khi được xác định là người được 
quyền mua tài sản; 

 b) Người đăng ký được quyền mua tài sản nhưng không ký hợp đồng mua 
bán tài sản trong thời hạn quy định; 

 c) Người đăng ký được quyền mua tài sản đã ký hợp đồng mua bán tài sản 
nhưng không thanh toán tiền mua tài sản hoặc đã thanh toán tiền mua tài sản nhưng 
không nhận tài sản; 

 d) Người thuộc đối tượng quy định tại Mục 6 thông báo này nhưng vẫn đăng 
ký mua tài sản. 

 10. Cách thức đăng ký tham gia: 

 a) Đối với Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương: Phát Phiếu đăng ký mua 
tài sản cho người đăng ký mua đã nộp tiền đặt trước; mỗi tổ chức, cá nhân đăng ký 
mua tài sản được phát 02 Phiếu/1 tài sản đăng ký mua tài sản.  

 a) Đối với người đăng ký mua tài sản: Người đăng ký mua tài sản điền đầy đủ 
thông tin và gửi lại 01 phiếu đăng ký cho Trung tâm; 01phiếu đăng ký do người 
đăng ký mua tài sản giữ để tham gia bốc thăm. Các phiếu đăng ký mua tài sản phải 
được điền đầy đủ các thông tin có liên quan và có nội dung giống nhau (Phiếu 
đăng ký mua tài sản được Trung tâm phát hành theo Mẫu số 02-PĐK/TSC Thông 
tư 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính) và bản sao 
Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân (đối với cá nhân); bản sao Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức); bản sao Giấy đăng ký hộ kinh 
doanh (nếu là hộ kinh doanh). 

 Thông báo này thay cho giấy mời và được niêm yết công khai tại Trụ sở 
Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương, số 01 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà 
Nội và trên Trang thông tin điện tử về tài sản công thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam. 

 Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương thông báo để các cá nhân, đơn vị có 
nhu cầu mua tài sản thanh lý biết để đăng ký. 

 

Nơi nhận: 
- Trang thông tin điện tử về TSC; 

- Niêm yết tại Trụ sở Trung tâm; 

- Đ/c Giám đốc, Phó Giám đốc; 

- Các phòng; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 

Nguyễn Thanh Hảo 
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