
       Số:         /TB-PTCKH                                       Long Mỹ, ngày     tháng      năm 2021 

   

THÔNG BÁO 

Bán tài sản theo hình thức niêm yết giá 

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ 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 Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư 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 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 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của 

HĐND tỉnh Hậu Giang về việc Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong 

quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; 

Căn cứ Quyết định 1446/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh 

Hậu Giang về việc thanh lý tài sản trên đất là Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long 

Mỹ; 

Căn cứ Công văn số 2467/UBND-TCKH ngày 30 tháng 7 năm 2021 của UBND 

thị xã Long Mỹ về việc tổ chức thanh lý tài sản trên đất là Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thị xã Long Mỹ; 

Căn cứ Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2021 của UBND 

thị xã Long Mỹ về việc phê duyệt giá bán vật tư thu hồi Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thị xã Long Mỹ, 

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Long Mỹ 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 Tài chính - Kế 

hoạch thị xã Long Mỹ. 

Địa chỉ: Số 74, đường Trần Hưng Đạo, khu vực Bình Thạnh B, phường Bình 

Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. 

(Liên hệ: Phạm Ngọc Vĩnh - Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã 

Long Mỹ. Số điện thoại: 0988.886.016). 

2. Mã số cuộc niêm yết: 04. 

3. Tên tài sản: Vật tư thu hồi trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ.  

4. Giá bán tài sản: 31.000.000 đồng (Ba mươi mốt triệu đồng). 

5. Địa điểm, thời gian xem tài sản: Từ ngày 15/10/2021 đến hết ngày 

20/10/2021 tại địa chỉ: Khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, 

tỉnh Hậu Giang. 

UBND THỊ XÃ LONG MỸ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
  



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

sản phải đặt trước số tiền 10% so với giá niêm yết và nộp bằng tiền mặt trực tiếp tại 

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Long Mỹ. 

Sau khi xác định được người mua tài sản, Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã 

Long Mỹ 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 của tài sản. 

c) Cha, me, 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 đặt trước: Từ ngày 15/10/2021 đến hết ngày 

20/10/2021. 

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Long Mỹ sẽ tổ chức lựa chọn người được 

quyền mua tài sản vào lúc 08 giờ ngày 25/10/2021. 

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

Tài chính - Kế hoạch thị xã Long Mỹ và Trang thông tin điện tử về tài sản công. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên;                                                                                            
- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Thị Mộng Thúy 
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