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THÔNG BÁO 

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

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Nghị đinh số 151/2017/NĐ-CP ngay 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/TT-BTC ngay 29/12/2017 cua Bộ Tài chính hướng dẫn 

một số nội dung của Nghị đinh 151/2017/ND-CP ngay 26/12/2017 của Chính phủ quy 

đinh chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị quyết số 66/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng 

tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa 

bản tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-VP ngày 14/4/2022 của Văn phòng HĐND và 

UBND huyện Yên Thế  về việc thanh lý vật tư, vật liệu thu hồi tháo dỡ từ công trình: 

Cải tạo, sửa chữa Bộ phận một cửa huyện Yên Thế. 

Văn phòng HĐND và UBND huyện Yên Thế thông báo đến các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu mua tài sản như sau: 

1. Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán thanh lý tài sản: Văn phòng 

HĐND và UBND huyện Yên Thế. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Hội đồng thanh lý vật tư, vật liệu thu hồi, Văn phòng 

HĐND và UBND huyện Yên Thế. Địa chỉ: TT Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc 

Giang; Số điện thoại liên hệ: 0204 3876261. 

2. Mã số cuộc niêm yết: 66/TB-VP. 

3. Tên tài sản: Vật tư, vật liệu thu hồi (có danh sách chi tiết kèm theo). 

4. Giá bán tài sản: 12.144.000 đồng. (Bằng chữ: Mười hai triệu một trăm bốn 

mươi bốn nghìn đồng). 

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

Người đăng ký mua tài sản phải đặt trước: 2.000.000 đồng (tương đương 16% so 

với giá niêm yết). (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn). 

- Hình thức nộp tiền: Tiền mặt. 

- Sau khi xác định được đơn vị hoặc cá nhân mua tài sản, Hội đồng thanh lý vật 

tư, vật liệu thu hồi – Văn phòng HĐND và UBND huyện Yên Thế sẽ trả lại số tiền đặt 

trước cho đơn vị hoặc cá nhân đăng ký nhưng không mua được tài sản. 



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

Đối tượng thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 26 Nghị định 

151/2017/NĐ-CP của Chính phủ không được tham gia mua tài sản trên. Gồm: 

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

lực hành vi dân sự; 

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

giá 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: Từ ngày 22 tháng 04 năm 2022 đến 

hết ngày 26 tháng 4 năm 2022 trong giờ hành chính. 

8. Địa điểm, thời hạn xem tài sản: Từ ngày 22 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày 

26 tháng 4 năm 2022 (trong giờ hành chính ) tại địa chỉ: Nhà kho của Văn phòng 

HĐND và UBND huyện Yên Thế, Thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc 

Giang. 

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

- Thời gian: Vào lúc 8h00' ngày 27/4/2022. 

- Địa điểm: Văn phòng HĐND và UBND huyện Yên Thế. Địa chỉ: Phòng họp 

Tầng 2, Trụ sở UBND huyện Yên Thế, Thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc 

Giang. 

10. Cách thức đăng ký tham gia: Gồm phiếu đăng ký mua tài sản; bản sao giấy 

chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (nếu là cá nhân) hoặc giấy đăng ký hộ 

kinh doanh (nếu là hộ kinh doanh) hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là tổ 

chức) có chứng thực. 

Thông báo này thay cho giấy mời và được niêm yết công khai tại trụ sở Văn 

phòng HĐND và UBND huyện Yên Thế; Trang thông tin điện tử UBND huyện Yên 

Thế. 

 
Nơi nhận: 

- Trang thông tin điện tử của UBND huyện; 

- Lưu KT, VT. 

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Trần Thế Tùng 
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