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UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ CHỢ BÀ RỊA.

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 61/CV-BQL

Bà Rịa, ngày 16 tháng 6 năm 2022

V/v: Đăng tải trên trang
thông tin về tài sản công.

Kính gửi: Trung tâm dữ liệu quốc gia về tài sản công
(thuộc Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính)
Địa chỉ: Số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Căn cứ 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 và
thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn
một số nội dung 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.
Ban Quản lý chợ Bà Rịa kính đề nghị Trung tâm dữ liệu quốc gia về tài
sản công (thuộc Cục Quản lý tài sản công-Bộ Tài chính) đăng thông báo giá
cho thuê tài sản công trực tiếp năm 2022 tại chợ Bà Rịa theo thông báo số
17/TB.BQL ngày 16/6/2022 của Ban Quản lý chợ Bà Rịa lên trang thông tin
về tài sản công, cụ thể như sau:
Len 4 & Len 5, Bãi đậu xe trước Trung tâm thương mại Bà Rịa.
- Đường loại 2
- Số lượng: 85 lô; giá cho thuê: 68.775 đồng/m2/tháng.
(mức giá bao gồm: tiền diện tích bán hàng+tiền thuê đất+thuế VAT).
- Địa điểm xem tài sản tại Ban Quản lý chợ Bà Rịa.
- Thời hạn xem tài sản từ ngày 16/6/2022 đến ngày 21/06/2022.
Trân trọng ./.
TRƯỞNG BAN
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.
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