
UBND THÀNH PHÓ UÔNG BÍ CONG HOA X� HOI CHÙ NGHIA VIET NAM 

PHÖNG TÅI CHÍNH - KH Doc lp -Ty do -Hanh phúc 

S6: 158/TB-TCKH Uông Bi, ngày 10 tháng 8 n�m 2022 

THÔNG BÁO 
Bán thanh lý tài sän theo hinh thre niêm yêt giá 

Sô: 02/2022/NY-TLTS 

C�n c Lut Quân lý, sù dång tài sån công sô 15/2017/QH14 ngày 
21/6/2017, NghË dËnh sô 151/2017/NÐ-CP ngày 26/12/2017 cça Chính phù quy 
dinh chi tiêt mÙt sô �iêu cça Luat Quàn lý, sù dång tài sän công; Thông tu sô 

144/TT-BTC ngày 29/12/2017 cça BÙ Tài chính huóng dân mÙt sô nÙi dung cça 
NghË dinh 151/2017/ND-CP ngay 26/12/2017 cua Chính phç quy dinh chi tiêt 
mÙt sö �iêu cça Lut Quán lý, së dång tài sån công; 

Can cu NghË quy¿t sÑ 62/2021/NQ-HÐND ngày 09/12/2021 cça HÙi �ông 
nhân dân tinh Quäng Ninh vê viÇc phân câp thâm quyên quyêt dËnh quan lý, së 
dung tài sån công thuÙc ph¡m vi quàn lý cça tinh Quàng Ninh; 

C�n cu Quyêt �Ënh sÑ 5428/ QÐ-UBND ngày 09/8/2022 cça UBND thành 
phô ve vi�Çc bán vt liÇu, vt tu thu hôi tir công trinh: Quy ho�ch chi tiêt tý lÇ 
1/500 khu dân cu xen kep t¡i To 45C, Khu 12, phuong Quang Trung, thành phô 
Uông Bi; h¡ng måc: Ha ngâm di chuyên hÇ thông diÇn. 

Phong Tai chính Kê ho¡ch thành phô Uông Bí thông báo vê viÇc bán 
thanh lý tài sån nhu sau: 

1. Co quan duoc giao nhiÇm vå tô chúe bán thanh lý tài sån: 

- Phong Tài chính - K� ho¡ch thành phô Uông Bí. 

Dja chi: Tâng 4, Try so UBND thành phô Uông Bí, sô 03, duong Trân Hung 
D2o, phuong Thanh Son, thành phô Uông Bí, tinh Quàng Ninh. 

So dien tho¡i liên hÇ: 02033.600.714 

2. Ma so cuÙc niêm yêt: 02/2022NY-TLTS 

3. Ten tài sân, khôi luong tài sän, chât lugng tài sán, giá bán tài sân: 

Vt liÇu thu hôi sau Chât Don giá 

(dong) 
Thành tien 

(dong) 
lrgng Hien trang tháo do liçu 
(kg 

7-3x6 
Tong công 40.831.600 

Cot thép trong 
bê tông 

Sat 
05 cot BTLT 16-18m 90 7.000 630.000 

Vun 

Nhôm 
, Day dan AC 

95/16mm2 
Da xuong câp, 

dã c�t khúc 
270 loi 25.000 6.750.0000 

thép 



s Thành tiên 

(�ong) 
Chât Vat liçu thu hôi sau 

tháo do 

Don giá 

(dong) lurong Hien trang liçu 
(kg) 

7-3x6 3 

Cáp 
Cu/XLPE/PVC/DSTA 

Lõi �ông vo 
nhra, �ä xuông 

cap, dã c�t khúc 
224,28 Dông 120.000 26.913.600 

/PVC-W/3x185mm3 
Xà �o, xà néo, cô dê 
do cáp, ghê thao tác, 

thang leo 
Câu dao phå täi và câu| 

dao cách ly -22kv_ 
14 bo sú ding SÐ-
22kV + ty sú, 02 bÙ 

chông sét van 

D� xuông câp, 
han gi 

Sat 
812 7.000 5.684.000 

vun 

Dã xuông câp, 

han gi 
S�t + 

122 7.000 854.000 
nhra 

Dã xuông câp, 
hong 

Sú, 0 0 
nhra 

Khoi luong theo chât liÇu cça vt liÇu, vât tu thu hôi duçc các don vË chuyen 
môn tinh theo phuong pháp ký thut. Vt liÇu, vt tr chura �uoc bóc tách ra các 
chât lieu riêng biÇt. TÑ chérc/cá nhân thu mua vt liÇu, vt tu thu hôi trên ty chi 
trå các chi phí liên quan dên bóc tách riêng các chât liÇu vt liÇu, vt tu và e 

chi phí bôc xêp, vn chuyên. 
4. S6 tiên dzt trróe và hinh thée nÙp tiên d·t trróc: 

- Nguroi dang ký mua täi sån phäi �t truróc: 4.000.000 �ông (Bàng chit: Bón 
trieu dóng ch�in). Hinh théc nÙp tiên: Tiên m·t, t¡i Phòng Tài chính - Kê ho�ch 

thành pho Uông Bí. 
Sau khi xác dËnh �uãc don vË ho·c cá nhân mua tài sån, Phòng Tai chinh -

Kê ho¡ch thành phô Uông Bí së trà l¡i sô tiên �·t truóc cho don vi ho�c cá nhân 

däng ký nhung không mua dugc tài sän. 

5. Dia diêm, thÝi h¡n xem tài sán: 

Dja �iÃm xem hiÇn tr¡ng tài sån: T 3, Khu 9, phuong Quang Trung, thành 

phô Uông Bi, tinh Quang Ninh. 

Thoi han xem tài s£n: 05 ngày làm viÇc kê të ngày 12/8/2022 dên ngày 
18/8/2022 trong giÝ hành chính (Sáng të 7 gio 30 phút �ên 12 giò 00 phút, 
Chiêu të 13 gio 00 phút �ên 16 giß 30 phut). 

6. Quy dinh nguroi không �rge tham gia mua tài sän: 

Dôi tugng thuÙc truong hãp quy dinh t¡i Khoàn 3 �iêu 26 NghË �Ënh 
151/2017/NÐ-CP cça Chính phù không dugc tham gia mua tài sán trên. Góm: 

a) Nguoi không có n�ng lrc hành vi dân su, ngudi bË mát ho·c bË han ché 
n�ng lhrc hành vi dán su, ngui có khó khän trong nhan thitc, làm chi hành vi 
ho�c nguöi t¡i thöi �iém däng ký mua tài sán không nhân thúc, làm chiù dugc 

hành vi cüa minh; 

b) Nguoi có tham quyên quyët dinh bán tài sán; ngudi truc tiép giám dinh, 

dánh giá lai giá trË tài sàn; 



c) Cha, m�, vg, chông, con, anh ruÙt, ch/ ruÙt, em ruot cua nguoi quy dinh 

tai diem b khoán này 
7. Thoi h¡n ��ng ký và nÙp tiên �·t truóc: Të ngày 12/8/2022 dên hêt 

ngày 18/8/2022 (trong giÝ hành chính cça ngày làm viÇc) t¡i phòng Tai chính-

Ke ho¡ch thành phÑ Uông Bi. 
8. Thoi gian, �Ëa diêm lya chÍn ngròi duge quyên mua tài s�n: 

- Thoi gian: Vào lúc 9h00' ngày 19/8/2022. 

- Dja diêm: Try sÝ UBND thành phô Uông Bi, sô 03, duÝng Trân Hung 
Dao, phuong Thanh Son, thành phô Uông Bí, tinh Quang Ninh. 

10. Cách thrc ��ng ký tham gia: 

- Nguroi tham gia mua tài sån có: Bàn sao c�n cuóc công dân/chúrng minh 

nhân dân côn hiÇu låc (néu là cá nhân) ho·c giáy ��ng ký hÙ kinh doanh (nêeu là 

h kinh doanh) ho�c giây chéng nhn �äng ký kinh doanh (nêu là tô chérc), có 

chung thyc; 
Phiéu d�ng ký mua täi sán do phòng Tài chính K� ho2ch thành phô Uông 

Bí phát hành, mõi to chéc, cá nhân ��ng ký mua täi sån �uge phát 02 Phiêu 
d�ng ký mua tài s�n. Nguoi däng ký mua tài sån diên �ây �ù thông tin và guri la 

mot Phiéu ��ng ký cho phòng Tài chính Kê ho¡ch thành phôô Uông Bí, mÙt 
Phieu d�ng ký do nguoi ��ng ký mua tài sàn giï dê tham gia bôc th�m. Các 
Phieu ��ng ký mua tài s£n ph£i �dugc diên �ây �ç các thông tin có liên quan và 
có nÙi dung giong nhau; truÝng hop nguoi d�ng ký mua khóng có m�t dùng thoi 

gian to chúc bôc th�m thì së không durgc tham gia mua tâi sán. 

Thong báo này thay cho giây mÝi và dugc niêm yêt công khai t¡i tru 
UBND thành phô Uông Bí; Trang thông tin diÇn të vê täi s�n công thuÙc ThÝi 
báo Tài chính ViÇt Nam. 

Noi nhan: 
-Thoi báo Täi chính ViÇt Nam (�äng tin); 
-Phòng TCKH (niêm yêt; 
- Luru: TC-KH. 
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