
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ TRẤN LẤP VÒ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 634 /TB-UBND Thị trấn Lấp Vò, ngày 27 tháng 7 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Bán thanh lý các vật tư, vật liệu còn tận dụng được sau khi tháo dỡ 

Ủy ban nhân dân Thị trấn theo hình thức niêm yết giá 
 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 144/2017/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 quy định chi 

tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị quyết số 166/2018/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2018 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về phân cấp mua sắm, xử lý, tài sản công trên địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện Lấp Vò, Về việc thanh lý tài sản Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân thị 

trấn Lấp Vò; 

Căn cứ biên bản khảo sát thanh lý tài sản Trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Lấp 

Vò của Phòng Tài chính – Kế hoạch ngày 10/5/2022; 

Ủy ban nhân dân thị trấn Lấp Vò thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu mua vật tư, vật liệu còn tận dụng được sau khi tháo 

dỡ như sau: 

1. Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán vật tư, vật liệu còn tận dụng được 

sau khi tháo dỡ: Ủy ban nhân dân thị trấn Lấp Vò; Quốc lộ 80, thị trấn Lấp Vò, huyện 

Lấp Vò, tỉnh đồng Tháp 

Số điện thoại liên hệ: 02773 845024. 

2. Mã số cuộc niêm yết: 01/UBND-TS 
3. Tên tài sản: vật tư, vật liệu còn tận dụng được sau khi tháo dỡ Ủy ban nhân 

dân thị trấn Lấp Vò. 

Số lượng, chủng loại: biên bản khảo sát thanh lý tài sản Trụ sở Ủy ban nhân 

dân thị trấn Lấp Vò của Phòng Tài chính – Kế hoạch ngày 10/5/2022 như sau: 

1. Khung bảo vệ Cửa sổ thép là 14 dày 1.2mm phía trước: 1,5m x l,6m x 2cái 

= 4,8m
2
 . Giá trị thực tế còn là 5%, giá trị là 4,8 m

2
 x 400.000/ x 5% = 96.000 

đồng. 



2 
 

2. Khung bảo vệ Cửa sổ thép là 14 dày 1.2mm phía trước: 2,5m x 1,6m x 4 

cái = l6,0 m
2
 . Giá trị thực tế còn là 5%, giá trị là l 6,0m

2
 x 400.000/m 

2
 x 5% = 

320.000 đồng. 

3. Khung bảo vệ Cửa sổ thép là 14 dày 1.2mm phía trước: 1,2m x l,6m x 4 

cái = 7,7 m
2
 . Giá trị thực tế còn là 5%, giá trị là 7,7m 

2
 x 400.000/m 

2
 x 5% — 

153.600 đồng. 
4. Khung bảo vệ Cửa sổ thép là14 dày 1.2mm phía trong: 3,0m x 1 ,6m x 3 

cái = 14,4m
2
 . Giá trị thực tế còn là 5%, giá trị là 14,4m

2
 x 400.000/m 

2
 x 5% = 

288.000 đồng. 

5. Khung bảo vệ Cửa sổ thép là 14 dày 1.2mm phía trong: 3,2m x l,6m x 4 

cái = 20,5 m
2
 . Giá trị thực tế còn là 5%, giá trị là 20,5m 

2
 x  400.000/ m

2
  x  5% = 

409.600 đồng. 

6. Khung bảo vệ Cửa sổ thép là 14 dày 1.2mm phía trong: 2,5m x l,6m x    
2 cái = 8,0m

2
 . Giá trị thực tế còn là 5%, giá trị là 8,0 m

2
 x 400.000/ m 

2
 x 5%= 

160.000 đồng. 

7. Khung bảo vệ Cửa sổ thép là 14 day 1.2mm phía sau: l,5m x l,6m x 5 cái 

= 12,0m 
2
 . Giá trị thực tế còn là 5%, giá trị là 12,0m

2
 x 400.000/ m

2
 x 5% = 

240.000 đồng. 

8. Khung bảo vệ Cửa sổ thép là 14 dày 1.2mm phía sau: 5,0m x l,6m x 1 

cai = 8,0m 
2
 . Giá trị thực tế còn là 5%, giá trị là 8,0m

2
 x 400.000/m 

2
 x 5% = 

160.000 đồng. 

9. Khung bảo vệ Cửa đi thép là 14 dày 1.2mm loai 0,8m: 0,9m x 0,8m x 9 

cai = 6,5m
2
 . Gia trị thực tế còn là 5%, giá trị là 6,5 m 

2
  x 400.000/m 

2
 x 5% — 

129.600 đồng 

10. Khung bảo vệ Cửa đi thép là 14 dày 1.2mm loại 0,9m: 0,9m x 0,9m x 

1 cái = 0,8m 
2
 . Gia trị thực tế còn 5%, giá trị là 0,8m 

2
 x 400.000/m 

2
 x 5% = 

16.200 đồng 

11. Khung bảo vệ Cửa đi thép là 14 day 1 .2mm loai 0,7m: 0,9m x 0,7m x 

4 cái = 2,5m 
2
 . Giá trị thực tế còn 5%, giá trị là 2,5 m 

2
 x 400.000/ m 

2
 x 5% = 

50.400 đồng 

12. Khung bảo vệ Cửa đi thép là 14 dày 1.2mm loai 1,5m: 0,9 m x l,5m x 1 
cái = l ,4m

2
. Giá trị thực tế còn 5%, giá trị là 1, 4m

2
 x 400.000/ m 

2
 x 5% = 27.000 

đồng 

13. Khung bảo vệ Cửa đi thép là 14 dày 1.2mm loai 3,3m: 0,9m x 3,3 x 1 

cái = 3,0m 2. Giá trị thực tế còn 5%, giá trị la 3,0 m 
2
 x 400.000/ m 

2
 x 5% = 

59.400 đồng 

14. Cửa sổ khung sắt kính phía trước: 1,5m x l,6m x 2 cái = 4,8m 
2
 . 

Giá trị thực tế còn 5%, giá trị là 4,8m 
2
 x 1.145.000/ m 

2
 x 5% = 275.000 đồng 

15. Cửa sổ khung sắt kính phía trước: 2,5m x 1,6m x 4 cái  = 16,0m2 .  

Giá trị thực tế còn 5%, giá trị là l6,0 m 
2
 x 1 .145. 000/m 

2
 x 5% = 916.000 đồng 

16. Cửa sổ khung sắt kính phía trước: 1,2m x 1,6m x 4 cái = 7,7 m2 . 

Giá trị thực tế còn 5%, giá trị là 7,7 m
2
 x 1. 145.000/m 

2
 x 5% = 440.000 

đồng. 
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17. Cửa sổ khung sắt kính phía trong: 3,0m x 1,6m x 3 cái = 14,4m 
2
 . Giá 

trị thực tế còn 5%, giá trị là 14,4m
2
 x 1.145.000/ m 

2
 x 5% = 824.000 đồng. 

18. Cửa sổ khung sắt kính phía trong: 3,2m x l,6m x 4 cái= 20,5m 
2
 . Giá 

trị thực tế còn 5%, giá trị là 20,5m
2
 x 1.145.000/m 

2
 x 5% = 1.172.000 đồng 

19. Cửa sổ khung sắt kính phía trong: 2,5m x l,6m x 2 cái  =  8,0 m 
2
  .  

Giá trị thực tế còn là 5%, giá trị là 8,0m 
2
 x 1.145.000/ m

2
 x 5% = 458.000 đồng. 

20. Cửa sổ khung sắt kính phía sau: 1,5m x l,6m x 5 cái = 12,0m
2
. Giá  trị 

thực tế còn 5%, giá trị là 12,0m 
2
 x 1.145.630/ m

2
 x 5% = 687.000 đồng 

21. Cửa sổ khung sắt kính phía sau: 5,0m x 1,6m x 1 cái = 8,0  m
2
 . Giá trị 

thực tế còn là 5%, giá trị là 8,0 m
2
 x I .145.000/ m

2
 x 5% = 458.000 đồng 

22. Cửa đi loại 0,8m: 2,5m x 0,8m x 9 cái = 18,0 m
2
 . Gia trị thực tế còn 

5%, giá trị là 18,0m
2
 x 1.129.630/ m

2
 x 5% = 1.031.000 đồng 

23. Cửa đi loại 0,9m: 2,5m x 0,9m x 1 cái = 2,3m
2
 . Giá trị thực tế còn 

5%, giá trị là 2,3m
2
 x 1.145.000/m 

2
 x 5%= 129.000 đồng 

24. Cửa đi loại 0,7m: 2,5m x 0,7m  x 4 cái  = 7,0m
2
 . Giá trị thực tế còn  là 

5%, giá trị là 7,0 m
2
 x 1.145.000/m 

2
 x 5% = 401.000 đồng 

25. Cửa đi loại 1,5m: 2,5m x 1,5 x 1 cái = 3,8m 
2
. Gia trị thực tế còn là 

5%, giá trị là 3,8m
2
 x 1.145.000/m 

2
 x 5% = 215.000 đồng 

26. Cửa đi loại 3,3m: 2,5m x 3,3 x 1 car = 8,3m
2
. Gia trị thực tế còn là 5%, 

giá trị là 8,3m2 x 1.145 .000/m
2
 x 5% = 472.000 đồng 

27. Đoàn tay gỗ thao lao quy cách 0,05m x 0,10m x dai 2l,0m x 16 cay 

1, 68m
3
. Giá trị thực tế còn là 5%, giá trị là 1,68m

3
 x 36.000.000d/ m

3
 x 5% = 

3.024.000 đồng. 

28. Rui bằng gỗ thao lao quy cách 0,03m x 0,05m x dài 20m x 48 cay 

l,44m'. Giá trị thực tế còn là 5%, gia tri 1.44 m
3
 x 36.000. 000d/m 3 x 5% 

=2.592.000 đồng 

29. Mè bằng gỗ thao lao quy cách 0,03m x 0,03m x dài 20m x 48 cay = 

l,81 m
3
. Giá trị thực tế còn là 5%, giá trị 1,81m

3
 x 36.000.000d/ m

3
 x 5% = 

3.266.000 đồng 

30. Lan can thép fi 34 dày l,6mm quy cách 0,6m x 50m = 30,0  m
2
. Giá  trị 

thực tế còn là 5%, giá trị 30,0 m
2
 x 400.000 x 5% = 600.000 đồng. 

Giá khởi điểm bán vật tư, vật liệu thu hồi: 19.069.800 đồng. 

Thành tiền bằng chữ: Mười chín triệu, không trăm sáu mươi chín 

nghìn, tám trăm đồng. 

4. Địa điểm, thời hạn xem tài sản: ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến hết ngày 

02 tháng 8 năm 2022 sáng từ 9 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút tại địa chỉ: Quốc lộ 

80, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 

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

Số tiền đặt trước: 3.800.000đ (Ba triệu tám trăm nghìn đồng) so với giá 

niêm yết. 
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Hình thức nộp tiền: Tiền mặt trực tiếp. 

Sau khi xác định được người mua tài sản, Ủy ban nhân dân thị trấn Lấp Vò 

sẽ trả lại số tiền đặt trước cho người đăng ký nhưng không mua được tài sản. 

6. Quy định 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: từ ngày 28 tháng 7 năm 2022 

đến ngày 02 tháng 8 năm 2022 (trong giờ hành chính). 

8. Ủy ban nhân dân thị trấn Lấp Vò sẽ tổ chức mở cuộc bốc thăm lựa chọn  

người  được quyền mua tài sản vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 03 tháng 8 năm 2022 

(Sáng thứ Tư). 

9. Cách thức đăng ký, tham gia gồm: 

  - Phiếu đăng ký mua tài sản: Mẫu số 02-PĐK/TSC 

   - Bản sao giấy chứng minh nhân dân/CCCD 

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

ban nhân dân thị trấn Lấp Vò, Trang thông tin điện tử về tài sản công./. 
 

 
 

Nơi nhận: 
- CT, PCT UBND thị trấn; 

- Lưu: VT, T. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Lê Văn Hào 
 


