
THÔNG BÁO 
(Về việc Bán tài sản theo hình thức niêm yết giá) 

 

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 

21/6/2017; 

Căn cứ Nghị định 151/2017/NĐ – CP ngày 26/12/2017 của Thủ tướng 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 – BCT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài Chính 

hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 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 2173/QĐ – UBND ngày 22/7/2021 của UBND huyện 

Ngọc Hiển về việc thanh lý tài sản công do phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện quản 

lý, sử dụng; 

Căn cứ Công văn số 682/UBND – KT ngày 07/5/2021 của UBND huyện 

Ngọc Hiển về việc điều chuyển, tiếp nhận quản lý, sử dụng tài sản công do các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn huyện quản lý, sử dụng; 

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ – TCKH ngày 28/9/2021 của Phòng Tài chính 

– Kế hoạch về việc phê duyệt giá khởi điểm tài sản thanh lý do phòng Kinh tế và 

Hạ tầng huyện Ngọc Hiển quản lý, sử dụng; 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng Thông báo đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu 

mua tài sản như sau: 

1. Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản: Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng huyện Ngọc Hiển. 

Địa chỉ: Khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. 

Điện thoại số: 02903 719012 hoặc 0945 791131 (gặp ông Huỳnh Thì, 

chuyên viên phụ trách) 

2. Mã số cuộc niêm yết: 01. 

3. Tên tài sản: Máy phát điện Kaijieli 37,5kVA. 

4. Giá bán tài sản: 18.750.000 đồng 

(Bằng chữ: Mười tám triệu, bãy trăm, năm mươi nghìn đồng) 

5. Địa điểm, thời hạn xem tài sản: Từ ngày 07/10/2021 – 11/10/2021, tại 

địa chỉ: Trung tâm hành chính huyện Ngọc Hiển, khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, 

huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. 

UBND HUYỆN NGỌC HIỂN 

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 13/TB – KTHT 
 

            Ngọc Hiển,  ngày  06  tháng 10  năm 2021 



6. Số tiền đặt trước và hình thức nộp tiền đặt trước: Người đăng ký mua 

tài sản phải đặt trước số tiền là 10% so với giá niêm yết là 1.875.000 đồng và nộp 

bằng tiền mặt trực tiếp tại phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ngọc Hiển. 

Sau khi xác định được người mua, phòng Kinh tế và Hạ tầng sẽ trả lại số 

tiền đặt trước cho người đăng ký nhưng không mua được tài sản. 

7. 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. 

8. Thời hạn đăng ký và nộp tiền mặt trước: Từ ngày 07/10/2021 – 

11/10/2021. 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng sẽ tổ chức lựa chọn người được quyền mua tài sản 

vào lúc 14 giờ, ngày 13/10/2021. 

Thông báo này được niêm yết công khai tại Trụ sở làm việc Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng huyện Ngọc Hiển và trang thông tin điện tử về tài sản công, Cổng 

thông tin điện tử của huyện (Ioffice)./. 

 
Nơi nhận: 
- Trang thông tin điện tử về tài sản công; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Các phòng, ban, ngành huyện (IO); 

- Niêm yết công khai tại PKTHT; 

- UBND huyện (b/c); 

- BLĐ phòng; 

- Lưu: VT. 

KT.TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hải 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


