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Hà Nội, ngày            tháng       năm 2022 
  

THÔNG BÁO 

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

 
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 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 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ 

Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của 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; 

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

Tên đơn vị: Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy 

sản. 

Địa chỉ: Số 10 đường Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 

TP Hà Nội. 

Số điện thoại liên hệ: 02437246077 (máy lẻ 5). 

2. Mã số cuộc bán niêm yết: TT3KTLTS2022 

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

Tên tài sản: Hệ thống đường dây điện trung áp (bao gồm đường dây và trụ điện) 

Chủng loại: 

+ Chủng loại đường dây: đường dây trung thế trên không 3 pha 22kV trung tính 

trực tiếp nối đất, chiều dài: 447 mét. 

+ Trụ điện: Trụ BTLT 14m cho các vị trí đỡ thẳng và trụ ghép BTLT 14m cho 

vị trí đỡ góc 90o và trụ dừng cuối. Lực đầu trụ ≥ 650kgf cho toàn bộ công trình (bao 

gồm 16 trụ). 

Số lượng: 01 hệ thống 

Chất lượng: Sử dụng từ năm 2013 (hiện tại vẫn còn sử dụng được) 

Giá bán: 26.000.000 đồng (Hai mươi sáu triệu đồng chẵn) 

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

Người đăng ký mua tài sản phải đặt trước số tiền 4.000.000 đồng (Bốn triệu 

đồng chẵn) và chuyển tiền theo thông tin sau: 

+ Tên tài khoản: Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng 

thủy sản. 
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+ Số tài khoản: 19023132244015 mở tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt 

Nam, Chi nhánh Ba Đình. 

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. Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm 

định nuôi trồng thủy sản 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 hợp sau: 

+ Người đăng ký từ chối mua tài sản sau khi được xác định là người được 

quyền mua tài sản; 

+ Người đăng ký được quyền mua tài sản nhưng không ký hợp đồng mua bán 

tài sản trong thời hạn quy định; 

+ 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; 

+ Người thuộc đối tượng quy định tại khoản 6 của Thông báo này. 

5. Địa điểm, thời hạn xem tài sản; 

Địa điểm xem tài sản: Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi 

trồng thủy sản Vùng I, số 9 đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận 

Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Thời gian xem tài sản: Từ 8h00 ngày 25/7/2022 đến 17h00 ngày 29/7/2022 

(trong giờ hành chính). 

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

Những người sau đây 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 8h00 ngày 25/7/2022 đến 17h00 

ngày 29/7/2022 (trong giờ hành chính). 

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

Tổ chức bốc thăm để lựa chọn người được quyền mua tài sản, thời gian: 9h00 

ngày 03/8/2022. 

Địa điểm: Phòng họp của Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định 

nuôi trồng thủy sản Vùng I, số 9 đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, 

quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

9. Những thông tin khác. 
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Người đăng ký mua tài sản mang theo bản sao Căn cước công dân/giấy chứng 

minh nhân dân (nếu là cá nhân), giấy đăng ký hộ kinh doanh (nếu là hộ kinh doanh) 

hoặc Quyết định thành lập/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) có 

chứng thực. 

Trung tâm sẽ 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 đăng ký 

mua tài sản. Người đăng ký mua tài sản điền đầy đủ thông tin và gửi lại một Phiếu 

đăng ký cho Trung tâm; một Phiếu 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. 

Thông báo này thay cho giấy mời và được niêm yết công khai trên bảng tin của 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản tại TP Hà Nội, 

Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh và TP Cần Thơ. 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản thông 

báo để các cá nhân, đơn vị có nhu cầu mua tài sản thanh lý biết để đăng ký./. 

 
Nơi nhận: 

- Niêm yết tại trụ sở Trung tâm và TT các Vùng; 

- Thời báo Tài chính Việt Nam; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                      

Vũ Tuấn Cường 
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