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THÔNG BÁO 

Bán đấu giá niêm yết tài sản 
 

 

 Căn cứ quyết định số 3239/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện Tánh Linh về việc phê duyệt giá chuẩn và phương thức bán tài 

sản là sắt phế liệu thu hồi từ cầu thôn 2, xã Gia Huynh được xác lập quyền sở 

hữu Nhà nước. Phòng Tài chính – Kế hoạch thông báo bán đấu giá niêm yết tài 

sản cụ thể như sau: 

 1. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch. 

Địa chỉ: Khu phố Lạc Hóa 2, Thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh 

Bình Thuận. 

2. Mã số cuộc bán niêm yết: 01 NY 

3. Tên tài sản: Sắt phế liệu thu hồi từ cầu thôn 2, xã Gia Huynh. 

4. Giá niêm yết: 6.850.000 đồng (Bằng chữ: Sáu triệu tám trăm năm chục 

ngàn đồng) 

5. Số tiền đặt trước và hình thức nộp tiền đặt trước (tiền cộc): 

  - Tiền đặt trước (tiền cọc): 15% giá trị tài sản niêm yết. 

  - Tiền bán hồ sơ tham gia mua tài sản: 0 đồng/hồ sơ. 

  - Hình thức nộp tiền trước: Tại phòng Tài chính – Kế hoạch, huyện Tánh 

Linh, tỉnh Bình Thuận.  

  6. Địa điểm, thời gian xem tài sản: 

-  Tại UBND xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. 

- Thời gian xem tài sản: 19/11/2021 đến 25/11/2021. 

  7. Quy định về người không được tham gia đấu giá: 

  a.  Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc hạn chế 

năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi 

hoặc tại thời điểm đăng ký mua tài sản không nhận thức, làm chủ hành vi của 

mình. 

  b. Người có thẩm quyền quyết định bán tài sản; người trực tiếp đánh giá, 

định giá tài sản. 



 

  c. Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị em ruột người quy định tại điểm b 

khoản này. 

  8. Thời gian địa điểm nộp hồ sơ đăng ký và tiền đặt trước: 

- Hồ sơ đăng ký (theo mẫu).  

- Thời gian: Từ ngày đăng thông báo này đến hết ngày 25/11/2021.  

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Tại phòng Tài chính – Kế hoạch, huyện 

Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. 

  Địa chỉ: Khu phố Lạc Hóa 2, Thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh 

Bình Thuận. 

Số điện thoại: 0252 3880054  hoặc 0989875542. 

9. Thời gian chọn người được quyền mua tài sản: 

Thời gian tổ chức bốc thăm để lựa chọn người được quyền mua tài sản: 

vào lúc 14 giờ ngày 26/11/2021, Tại phòng Tài chính – Kế hoạch, huyện Tánh 

Linh, tỉnh Bình Thuận.  

10. Thông tin khác:  

Đối với tổ chức, cá nhân: Phải xuất trình giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh theo ngành nghề phù hợp và giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước 

công dân (còn hiệu lực) bản chính để đối chiếu. 

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận; Số điện thoại: 0252 3880054  hoặc 

0989875542, để biết thêm chi tiết. 

Nơi nhận:  
  - Web site Bộ tài chính (https://taisancong.vn) (NY) 

  - Phòng Tài chính – Kế hoạch (NY); 

  - Ban biên tập Trang TTĐT huyện (công khai); 

  - UBND xã Gia Huynh (NY) 

  - Lưu: VT (         ), 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

                    Lê Xuân Tuấn 
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