
UBND HUYỆN ĐỨC HUỆ
PHÒNG TÀI CHÍNH-KH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số:       /TB-TCKH Đức Huệ, ngày         tháng 11  năm 2021

THÔNG BÁO
Bán vật tư, vật liệu thu hồi từ việc phá dỡ nhà xe 

của Văn phòng HĐND và UBND huyện

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của 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-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 
26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử 
dụng tài sản công; 

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Long An về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê 
tài sản, xử lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 
của tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định số 1501/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của UBND 
huyện Đức Huệ về việc thanh lý tài sản công là nhà;

Căn cứ Quyết định 3959/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND huyện 
Đức Huệ về việc thành lập Hội đồng xác định giá khởi điểm tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 4548/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND 
huyện Đức Huệ về việc phê duyệt giá bán vật tư, vật liệu thu hồi từ việc phá dỡ 
nhà xe của Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đức Huệ thông báo bán vật tư, vật 
liệu theo hình thức niêm yết giá không thông qua Hệ thống giao dịch điện tử về 
tài sản công với các nội dung như sau:

1. Thông tin đơn vị tổ chức bán.

- Tên đơn vị tổ chức bán: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đức Huệ.

- Địa chị: Số 228 khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ tỉnh 
Long An.

- Số điện thoại liên hệ: 02723897647 – 0972005015 (gặp Ngô Vũ Linh 
Vương, Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch). 
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2. Mã số cuộc bán niêm yết: 01. 

3. Tên tài sản, chủng loại, số lượng, chất lượng; giá bán vật tư, vật liệu:

Số lượng vật tư, vật liệu thu hồi Giá trị vật tư, vật liệu

Stt
Quy cách Đvt Số lượng

Chất
 lượng 

(%)

Đơn giá 
(đồng/kg, 
m2, viên)

Giá trị 
(đồng)

Phụ 
ghi

I Sắt tính theo trọng 
lượng kg 2.596,71 25,00 6.500 16.880.000  

1 Sắt chữ C (5x10cm)  

 - 9 cây x 2,5 m/cây x 
3,85 kg/m kg      86,63                          

 - 9 cây x 4,7 m/cây x 
3,85 kg/m kg    162,86                          

 - 16 cây x 6 m/cây x 
3,85 kg/m kg    369,60                          

 - 2 cây x 7,8 m/cây x 
3,85 kg/m kg      60,06                          

2 Sắt hộp (3x6cm)  

 - 52 cây x 3,6 m/cây x 
1,94 kg/m kg    363,17      

3 Sắt hộp (2,5x2,5cm)  

 - 59 cây x 3,6 m/cây x 
1,00 kg/m kg    212,40                         

 - 23 cây x 5 m/cây x 
1,00 kg/m kg    115,00       

4 Cửa sắt kéo  

 - 12 cánh x 73,00 
kg/cánh kg    876,00                         

 - Khung cửa sắt kéo kg      71,00                         
5 Khung sắt B40  

 - 5 khung x 46,00 
kg/khung kg    230,00                        

6 Khung gió sắt      

 - 5 khung x 4,00 
kg/khung kg      20,00                      

-    

7
Khung sắt chữ L 
(3x6cm) + 
sắt hộp (1x1cm)

kg      30,00                      
-    

II Vật tư tính theo m2, viên  2.410.000  
1 Cửa đi sắt, kính  
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 - 3 cánh x (0,9 m x 2,05 
m/cánh) m2        5,54   25,00    225.000   1.250.000  

2 Ngói xi măng 10 
viên/m2 (Đồng Tâm) viên      1.160 8,00         1.000   1.160.000 

 

Giá bán vật tư, vật liệu 19.300.000 
 

(Bằng chữ: Mười chín triệu ba trăm ngàn đồng)

4.  Số tiền đặt trước và hình thức nộp tiền đặt trước: Người đăng ký mua 
phải nộp số tiền đặt trước 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng); nộp bằng tiền mặt 
trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đức Huệ.    

Trường hợp người đăng ký mua nhưng không mua được vật tư, vật liệu; 
Phòng Tài chính – Kế hoạch sẽ hoàn trả lại số tiền đặt trước.

5. Địa điểm, thời hạn xem vật tư, vật liệu.

- Địa điểm xem vật tư, vật liệu: Tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 
Đức Huệ.

- Thời gian xem: Từ ngày 25/11/2021 đến hết ngày 06/12/2021 (trong 
giờ hành chính).

6. Quy định về người không được tham gia mua vật tư, vật liệu.

- 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 tham gia mua không nhận thức, làm chủ được 
hành vi của mình.

- Người có quyền quyết định thanh lý.

- Người làm việc trong cơ quan tổ chức bán vật tư, vật liệu; cha, mẹ, vợ, 
chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người làm việc trong cơ quan tổ chức 
bán vật tư, vật liệu. 

- Thành viên Hội đồng; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em 
ruột của Thành viên Hội đồng xác định giá khởi điểm tài sản công thành lập tại 
Quyết định 3959/QĐ-UBND.

7. Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước: Từ ngày 25/11/2021 đến hết 
ngày 06/12/2021 (trong giờ hành chính).

8. Thời gian lựa chọn người được quyền mua vật tư, vật liệu: Lúc 14 giờ, 
ngày 07/12/2021 tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đức Huệ; yêu cầu người 
đăng ký mua đến đúng thời gian (thay thư mời).
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9. Thông báo được công khai trên Trang thông tin điện tử về tài sản 
công và  niêm yết tại cơ quan.

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đức Huệ thông báo để các tổ chức, 
cá nhân có nhu cầu biết, đăng ký mua./.
Nơi nhận:
- UBND huyện Đức Huệ (b/c);
- Trang thông tin điện tử về tài sản công;
-  Niêm yết tại Phòng Tài chính – KH;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Lê Thị Kim Ngân
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