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THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết giá bán tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị 

kết án bị tịch thu do Cục Thi hành án dân sự tỉnh chuyển giao 

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 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 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 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 56/QĐ-STC ngày 13/4/2022 của Giám đốc Sở Tài 

chính 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 do Cục Thi hành án dân sự tỉnh chuyển giao đối với 

17 điện thoại di động, 02 sim điện thoại (lắp theo máy), 01 xe mô tô và giá để 

bán lý tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu do Cục 

Thi hành án dân sự tỉnh chuyển giao đối với 09 điện thoại di động, 01 xe mô tô; 

Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn thông báo bán tài sản công theo hình thức niêm 

yết giá như sau: 

1. Tên, địa chỉ, điện thoại của cơ quan bán tài sản công 

Tên cơ quan: Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn; 

Địa chỉ: Số 11, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; 

Số điện thoại: 0208.3871.548. 

2. Mã số cuộc bán niêm yết: BTSC01 

3. Tên tài sản niêm yết giá 

- Tên tài sản: 01(một) xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại SH150i, biển kiểm 

soát 20B2-238.53. Xe đã qua sử dụng, số khung RLHKF2507KY007592, số 

máy KF25E0063979, năm sản xuất 2019, 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, 

xe máy số 092086, chủ xe mang tên Lai Văn Sáng, xe vẫn hoạt động tốt. 

- Giá bán tài sản: 48.000.000 đồng (Bốn mươi tám triệu đồng). 

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

- Số tiền đặt trước: 8.000.000 đồng/người/phiếu  

- Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền mặt tại Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn 

(Gặp đ/c Long, Kế toán, SĐT 0919.745.111). 



5. Địa điểm, thời hạn xem tài sản 

- Địa điểm xem tài sản: Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn (Số 11, đường Trường 

Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn). 

- Thời hạn xem tài sản: 8h30 đến 17h00 ngày 18/4/2022. 

6. Quy định về người không được tham gia 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. 

 7. Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước 

- Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước: Từ 7h30 ngày 15/4/2022 đến 17h 

ngày 19/4/2022 (trong giờ hành chính); 

- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn (Số 11, đường 

Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn); người nộp tiền phải mang 

theo Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. 

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

- Trường hợp chỉ có một người đăng ký mua tài sản thì người đó là người 

được quyền mua tài sản. 

- Trường hợp có 02 người trở lên cùng đăng ký mua tài sản: Sở Tài chính tổ 

chức thực hiện bốc thăm để xác định người được quyền mua tài sản vào 14 giờ 

ngày 20/4/2022. 

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc trong trường hợp không được quyền mua 

tài sản: Vào 15h30 ngày 20/4/2022. 

- Địa điểm: Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn (Số 11, đường Trường Chinh, thành 

phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn). 

Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn rất mong nhận được sự hợp tác của các cá nhân, 

tổ chức có nhu cầu mua tài sản./.  

Nơi nhận: : 
Gửi bản điện tử: 

- Trang thông tin điện tử về TSNN 

(https://taisancong.vn); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Đ/c Long, Kế toán;   

- Lưu: VT, QLCS,G&TCDN(A) 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn 
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