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THÔNG BÁO 

Về việc bán tài sản thanh lý theo hình thức niêm yết giá  

 

                                                                            
                                                                     

Căn cứ quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/20217 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và 

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 20217 của Chính 

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

Căn cứ Quyết định số 2513/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh Bình 

Thuận về việc thanh lý tài sản là trang thiết bị làm việc của Hội Cựu tù chính trị đã 

giải thể. 

Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận thông báo bán tài sản thanh lý theo hình thức 

niêm yết giá đối với các tài sản là trang thiết bị làm việc của Hội Cựu tù chính trị đã 

giải thể, cụ thể như sau: 

1. Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản: Sở Tài chính tỉnh Bình 

Thuận, địa chỉ: số 400 đường Võ Văn Kiệt, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, 

điện thoại: 0252.3828469. 

2. Mã số cuộc bán niêm yết: 01-2021-STC. 

3. Tên tài sản: Máy in, bàn để máy vi tính, tủ sắt, bàn làm việc, ghế tựa theo 

danh mục tài sản đính kèm.  

4. Giá bán tài sản: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Tên tài sản ĐVT 
Số 

lượng 

Thành tiền  

(đồng) 

1 Máy in Canon 2900 Cái 01 800.000 

2 Bàn để máy vi tính Cái 01 250.000 

3 Tủ sắt cánh mở Cái 01 1.250.000 

4 Lô bàn gỗ Tần Bì Cái 02 8.280.000 

5 Bàn gỗ ván ép Cái 01 1.350.000 

6 Lô ghế tựa khung sắt Cái 10 3.150.000 



5. Số tiền đặt trước:  

 

 

6. Hình thức nộp tiền đặt trước: tiền mặt. 

7. Thời gian đăng ký và xem tài sản: từ ngày 15/11/2021 đến hết ngày 

19/11/2021 (trong giờ hành chính) tại Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận, số 400 đường Võ 

Văn Kiệt, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

8. Thời gian và địa điểm tổ chức lựa chọn người được quyền mua tài sản: 09 giờ 

ngày 23/11/2021 tại Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận, số 400 đường Võ Văn Kiệt, thành 

phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

9. Quy định về 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 

mục b nêu trên. 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Giá và Công sản – Sở Tài chính 

tỉnh Bình Thuận, điện thoại: 0252.3821756./. 
 

 
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Thời báo TCVN; 

- TT Mua tài sản công; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, VP, TC-HCSN, QLG&CS(Nguyên, 2b) 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
Ngô Hiếu Toàn 

 

STT Tên tài sản ĐVT 
Số 

lượng 

Tiền đặt trước 

(đồng) 

1 Máy in Canon 2900 Cái 01              80.000  

2 Bàn để máy vi tính Cái 01              30.000  

3 Tủ sắt cánh mở Cái 01            130.000  

4 Lô Bàn gỗ Tần Bì Cái 02            830.000  

5 Bàn gỗ ván ép Cái 01            140.000  

6 Lô Ghế tựa khung sắt Cái 10            320.000  
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