
      UBND HUYỆN PHÚ QUÝ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG KINH TẾ-TÀI CHÍNH                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     

               Số: 147/PKTTC                              Phú Quý, ngày 11 tháng 5 năm  2022 

      V/v: thông tin bán tài sản. 
 

 

Kính gửi: Trung tâm Dữ liệu quốc gia về tài sản 

công – Cục Quản lý công sản. 

Địa chỉ: Số 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn 

Kiếm – Hà Nội 

 

Phòng Kinh tế - Tài chính huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận có tổ chức bán tài 

sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu theo hình thức bán niêm 

yết giá theo các thông tin niêm yết quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 

144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau: 

1. Tên cơ quan tổ chức bán tài sản: Phòng Kinh tế - Tài chính huyện Phú Quý, 

tỉnh Bình Thuận - địa chỉ: 198 Võ Văn Kiệt, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý, tỉnh 

Bình Thuận -  Điện thoại: 0252.3769.213. 

2.  Mã số cuộc bán niêm yết: 01-2022 

3. Tên tài sản, chủng loại, số lượng, chất lượng, giá bán tài sản: 

Stt Tên tài sản Chủng loại, chất lượng 
Số 

lượng 

Giá bán tài 

sản 

Ghi 

chú 

1 
Xe mô tô 

ARIBLADE 

Nhãn hiệu ARIBLADE màu vàng 

đen, biển số 86B9-027.47 , số 

máy JF46E4286728, số khung 

RLHJF460XDY372860,  sơn xe 

bị trầy xướt lốm đốm nhiều chỗ, căm 

niền hơi rỉ sét, các bộ phận của xe còn 

đầy đủ, tỉ lệ còn lại 60%, xe bán dạng 

đăng ký lưu hành. 

01 

chiếc 
18.000.000  

Tổng giá bán: Mười tám triệu đồng chẵn.   

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

- Số tiền đặt trước là 1.800.000 đ (10% giá bán tài sản). 

- Đăng ký mua tài sản nộp tiền mặt tại Phòng Kinh tế-Tài chính huyện Phú 

Quý, tỉnh Bình Thuận (Phòng  nghiệp vụ 01). 

5. Địa điểm xem tài sản, thời hạn xem tài sản: xem tài sản tại Phòng Kinh tế-

Tài chính huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Thời gian xem tài sản 08 giờ 00 phút 

ngày 16/05/2022 – 16 giờ 00 phút ngày 20/05/2022.   

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 không 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 chị em ruột của những người này. 

7. Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước: Thời gian đăng ký mua tài sản từ 

ngày ra thông báo này đến 16 giờ 00 phút ngày 20/5/2021, nộp tiền đặt trước khi đăng 

ký mua tài sản.  

8. Thời gian lựa chọn người được mua tài sản: 16 giờ 00 phút ngày 24/05/2022.   

9. Những thông tin cần thiết khác liên quan đến bán tài sản: Các khách hàng 

đăng ký mua tài sản được bốc thăm mua tài sản theo giá bán được niêm yết. Trường 

hợp chỉ có một người đăng ký mua tài sản thì bán cho người đó. Thông báo này thay 

cho giấy mời tham gia bốc thăm mua tài sản. 

Phòng Kinh tế - Tài chính huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đã gửi thông báo 

này từ mail: pkttc@phuquy.binhthuan.gov.vn đến mail: taisancong@mof.gov.vn 

của Trung tâm Dữ liệu quốc gia về tài sản công. 

Kính đề nghị đề nghị Trung tâm Dữ liệu quốc gia về tài sản công – Cục 

Quản lý công sản đăng tải thông tin bán tài sản nói trên lên Trang thông tin điện tử 

về tài sản công theo quy định./. 
                   

Nơi nhận:                                                         TRƯỞNG PHÒNG                   
- Như trên; 

- UBND huyện Phú Quý (b/c); 

- Mail : taisancong@mof.gov.vn  

- Lưu VT.     

 

 

                                                                                                               Nguyễn Văn Linh 
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