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SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 
 

Số: 1189/TB-CVĐTNĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc thanh lý tài sản (canô) của Cảng vụ đường thủy nội địa 

 

 
Căn cứ Luật số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2018 về Quản lý, sử dụng tài sản 

công; 

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 29/12/2017 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; 

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy Ban nhâ 

dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, 

sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh bình định; 

Căn cứ Quyết định số 2723/QĐ-UBND ngày 04/08/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thanh lý tài sản công; 

Căn cứ văn bản số 8998/SGTVT-TC ngày 13/8/2021 của Sở giao thông vận 

tải về việc thanh lý và mua sắm tài sản công; 

Căn cứ Quyết định 1180/QĐ-CVĐTNĐ ngày 16/8/2021 của Giám đốc 

Cảng vụ đường thủy nội địa về việc thành lập hội đồng thanh lý tài sản thuộc 

Cảng vụ đường thủy nội địa; 

Cảng vụ đường thủy nội địa Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến quý cá 

nhân, tổ chức về việc thanh lý tài sản (ca nô) cụ thể như sau: 

1. Cơ quan được giao nhiệm vụ bán tài sản: Cảng vụ đường thủy nội địa 

TP. Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ: Số 167 Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh, 

số điện thoại: 028 39500691 – Fax: 028 39514248. 

2. Mã số cuộc bán niêm yết: CVĐTNĐ – NY01 
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3. Tên tài sản và giá bán: 
 

 

ST 

T 

 

 
Tên tài sản 

 

 
ĐVT 

 

 
SL 

Giá trị còn 

lại theo 

thẩm định 

giá (đồng) 

 

 
Ghi chú 

 

 

 

 

1 

Ca nô công tác 

- Loại phương tiện: Ca 

nô 

- Số đăng ký: SG – 5575 

- Năm sản xuất 2009 

- Kiểu và công suất máy 

chính: YAMAHA, 66kt – 

11088652, 40.0CV 

 

 

 

 

Chiếc 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

7.000.000 

Ca nô đang neo 

đậu tại Đại diện số 4 

(Trước đây thuộc 

Đội điều tiết) trực 

thuộc Cảng vụ 

đường thủy nội địa, 

Địa chỉ: Lô 1 Cư xá 

Thanh Đa, Phường 

27, Q. Bình Thạnh, 

Tp.HCM. 

 

 

 

 

2 

Ca nô công tác 

- Loại phương tiện: Ca 

nô 

- Số đăng ký: SG- 4005; 

- Năm sản xuất: 2008 

Kiểu và công suất máy 

chính: YAMAHA, 

1016705, 115CV 

 

 

 

 

Chiếc 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

23.000.000 

Ca nô đang neo 

đậu tại Đại diện 

Cảng vụ  Đưởng 

thủy nội địa số 5 

trực thuộc Cảng vụ 

đường thủy nội địa, 

địa chỉ: 554/15 Ấp 

1, Xã Phú Xuân 

Huyện Nhà Bè, 

Tp.HCM. 

Tổng cộng 30.000.000 
 

4. Số tiền đặt trước khi tham gia đăng ký mua tài sản thanh lý: 10% trị 

giá của tài sản bằng hình thức chuyển khoản qua Số tài khoản: 117000108511 

của Cảng vụ đường thủy nội địa tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, 

Chi Nhánh 8. 

5. Đăng ký mua và xem tài sản thanh lý: 

Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và Thành phố Hồ Chí Minh đang 

triển khai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ đến 

ngày 15/9/2021, nên hình thức đăng ký và xem tải sản thanh lý được thực hiện 

trực tuyến cụ thể: 
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- Hình thức đăng ký mua tài sản thanh ly: Tổ chức/ cá nhân có nhu cầu gửi 

Phiếu đăng ký (bản gốc, theo Mẫu số 02-PĐK/TSC đính kèm) qua đường bưu 

điện về Phòng Tổ chức Hành chính - Cảng vụ đường thủy nội địa TP.HCM (địa 

chỉ: số 167 Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8, TP. HCM); đồng thời gửi 1 

bản scan hoặc bản chụp gửi qua địa chỉ mail: cvdtnd.sgtvt@tphcm.gov.vn; 

- Hình thức xem tài sản thanh ly: thực hiện trực tuyến xem qua hình ảnh 

tại website của Cảng vụ đường thủy nội địa địa chỉ 

http://cangvudtndhcm.gov.vn/index.php/vi/news/Chinh-Quyen/Thong-bao- 

thanh-ly-tai-san-cano-cua-Cang-vu-duong-thuy-noi-dia-1790/ 

6. Quy định những 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 bằng (hình thức chuyển khoản): Từ 08 

giờ 00 ngày 19/8/2021 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 25/8/2021. 

8. Thời gian tổ chức lựa chọn người được quyền mua tài sản: Lúc 14 

giờ ngày 27 tháng 08 năm 2021 tại Phòng truyền thống – Cảng vụ đường thủy 

nội địa Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: số 167 Lưu Hữu Phước, Phường 15, 

Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh). 

9. Thông tin cần thiết khác: 

- Khách hàng trúng đấu giá tự chịu chi phí trong việc vận chuyển, chi phí 

đăng kiểm, lệ phí trước bạ và các bảo hiểm bắt buộc; 

- Người tham gia mua tài sản: 

+ Đối với doanh nghiệp: Mang theo giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, giấy giới thiệu của công ty và chứng minh nhân dân của cá nhân đi mua; 

+ Đối với cá nhân: Mang theo giấy chứng minh nhân dân. 

- Phiếu đăng ký mua tài sản do Cảng vụ đường thủy nội địa phát cho 

người đăng ký mua tài sản. Mỗi tổ chức đăng ký mua tài sản được 02 phiếu đăng 

ký. 

http://cangvudtndhcm.gov.vn/index.php/vi/news/Chinh-Quyen/Thong-bao-
http://cangvudtndhcm.gov.vn/index.php/vi/news/Chinh-Quyen/Thong-bao-
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 Lưu ý: Đơn vị bán tài sản sẽ ưu tiên cho những đơn vị hoặc cá nhân đăng 

ký mua một lúc 02 chiếc ca nô. 

Cảng vụ đường thủy nội địa Thành phố Hồ Chí Minh thông báo để tổ chức/ 

cá nhân đủ điều kiện mua tài sản theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Phòng Tài chính Sở GTVT; 
- Trung tâm dữ liệu Quốc gia về Tài sản công (để đăng 

tin trên trang taisancong.vn); 

- Niêm yết tại trụ sở cơ quan Cảng vụ ĐTNĐ TP. Hồ 

Chí Minh; 

- Ban Giám đốc Cảng vụ; 

- Các bộ phận; 

- Lưu: VT. 
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Mẫu số 02-PĐK/TSC 

 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 
 

Số: ……/PĐK-CVĐTNĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 
V/v Thanh lý tài sản cano 

 
1. Tên đơn vị/cá nhân đăng ký mua:…………………………………………….. 

 

2. Số chứng minh nhân dân số: ………………..ngày cấp……………………… 
 

3. Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…….………. 
 

Ngày cấp………………………tại……………………………………..………… 
 

- Mã số thuế (nếu có):……………………………………………..…………… 
 

- Đại diện bởi:………………………………, chức vụ…………..…….……… 
 

- Số chứng minh nhân dân số: ………………ngày cấp…………..…………… 
 

4.  Địa chỉ: …………………………………………..…………………………… 
 

5.  Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………….. 
 

6. Tài sản đăng ký mua: ………………………………………………………… 
 

7. Mã số của cuộc bán niêm yết: CVĐTNĐ – NY01. 
 

Ghi chú: 
 

Tổ chức/ cá nhân gửi Phiếu đăng ký (bản gốc) về Phòng Tổ chức Hành chính 

- Cảng vụ đường thủy nội địa TP.HCM (địa chỉ: số 167 Lưu Hữu Phước, P.15, 

Quận 8, TP.HCM); đồng thời gửi 1 bản scan hoặc bản chụp gửi qua địa chỉ 

mail: cvdtnd.sgtvt@tphcm.gov.vn 

 

Người đăng ký mua tài sản 

(Ký, ghi rõ học tên 

mailto:cvdtnd.sgtvt@tphcm.gov.vn

