
PHÒNG GD-ĐT ĐÔNG HƯNG 

TRƯỜNG TH&THCS ĐỒNG PHÚ  

Số: 05/TB- TH&THCS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            Đông Hưng, ngày 30 tháng 9 năm 2021 

THÔNG BÁO BÁN NIÊM YẾT TÀI SẢN 

- Căn cứ nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017/NĐ-CP của Chính 

phủ quy định chi tiết một số diều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công. 

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thanh lý tài sản của Trường TH&THCS 

Đồng Phú  ngày 20/9/2021. 

Trường TH&THCS Đồng Phú  thông báo bán niêm yết tài sản như sau: 

1. Tên, địa chỉ, điện thoại của cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán 

tài sản:  

Trường TH&THCS  Đồng Phú  

Địa chỉ: Thôn  Phú Vinh , huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

Điện thoại: 0975.023.752 

2. Mã số cuộc bán niêm yết: 01.2021/NĐP 

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

3.1 Tên tài sản bán niêm yết: Thanh lý bán tháo dỡ nhà cấp 3, cấp 4 tại 

trường TH&THCS  Đồng Phú, huyện  Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

3.2 Số lượng: 04 hạng mục tài sản thanh lý gồm: 

- Nhà cấp 3, 4 (03 ngôi): diện tích xây dựng: 372 m2,  

3.3 Tài sản thanh lý theo Quyết định số 6795/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 

của Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưng về việc thanh lý tài sản của trường 

TH&THCS Đồng Phú, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

3.4 Chất lượng tài sản: Bán thanh lý vật liệu, vật tư thu hồi dạng phế liệu. 

STT Tài sản thu hồi 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng, 

khối 

lượng 

Đơn giá 

(đ/kg,bộ) 

Thành 

tiền (VND) 

I Dãy nhà 01: 4 phòng học       651,780 

1 

Thép ống Q 90 x mm gia cố ở 

các phòng học ( 3 phòng x 2 

cột x 3 phòng) Kg 76.68 8,500 651,780 

II Dãy nhà 02:  Phần cửa     450,000 



1 Cửa tôn, khung sắt  Kg  66 5,000 330,000 

2 Hoa sắt cửa sổ thép vuông đặc Kg  24 5,000 120,000 

III 

Dãy nhà 03: 01 phòng học, 3 

phòng  kho    330,00 

1 Cửa tôn, khung sắt Kg  66 5,000 330,000 

IV Dãy nhà 04: Nhà tin học     12,323,800 

1 Sàn mái BTCT  Kg 1.700 7,000 11,900,000 

2 Hoa sắt cửa sổ thép vuông đặc Kg  32 5,000 160,000 

3 Cửa xếp sắt Kg  28.8 6,000 172,800 

  Cộng       13,664,580 

  Làm tròn       13,664,000 

3.5  Giá bán tài sản: 13.664.000 đồng (Mười ba triệu sáu trăm sáu mươi 

tư nghìn) 

4. Số tiền đặt trước: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng). 

5. Địa điểm, thời hạn xem tài sản: 

5.1  Địa điểm xem tài sản: Trường TH&THCS Đồng Phú, huyện Đông 

Hưng, tỉnh Thái Bình. 

5.2  Thời hạn xem tài sản: từ ngày 30/9/2021 đến ngày 05/10/2021 trong 

giờ hành chính. 

6. Quy định về người không được mua tài sản: 

- 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 nhận thức, làm chủ 

được hành vi của mình. 

- Người có thẩm quyền quyết định bán tài sản; người trực tiếp giám định, 

đánh giá lại giá trị tài sản; 

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người có thẩm 

quyền quyết định bán tài sản; người trực tiếp giám định, đánh giá lại giá trị tài 

sản. 

7. Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước: Từ ngày 30/9/2021 đến 

16h00 ngày 05/10/2021, nộp tiền mặt tại trường TH&THCS Đồng Phú, huyện 

Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

8. Thời gian lựa chọn người được mua tài sản: 14h ngày 06/10/2021 

9. Những thông tin cần thiết khác:  



9.1. Xử lý đối với tiền đặt trước tại mục 4: 

Khoản tiền đặt trước được coi là tiền đặt cọc để mua tài sản trong trường 

hợp đăng ký được quyền mua tài sản trường TH&THCS Đồng Phú sẽ trả lại số 

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 trường hợp 

người đăng ký không được nhận lại tiền đặt trước bao gồm: 

- 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 gian 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 thanh toán tiền mua tài sản nhưng 

không nhận tài sản; 

- Người thuộc đối tượng tại mục 6 (người không được tham gia mua tài 

sản). 

9.2. Người mua tài sản chịu tất cả các chi phí liên quan đến việc bốc dỡ, 

vận chuyển tài sản mua. 

9.3. Người đăng ký mua tài sản khi đăng ký phải mang theo bản chính Giấy 

chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân (đối với cá nhân); Giấy đăng ký 

kinh doanh (nếu người mua là tổ chức, hộ kinh doanh, doanh nghiệp). 

Trường TH&THCS Đồng Phú thông báo đến các tổ chức, cá nhân, đơn vị 

có nhu cầu mua tài sản biết và đăng ký mua tài sản theo quy định. 

 

Nơi nhận: 

- Trung tâm dữ liệu quốc gia về tài sản công - 

Cục Quản lý công sản 

- Lưu 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

Bùi Đăng Vinh 
  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


