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THÔNG BÁO 

Về việc bán niêm yết bán thanh lý các tài sản thu hồi hư hỏng, không còn 

sử dụng, các vật tư thu hồi thuộc công trình sửa chữa 

Trường Mầm non Phước Thạnh. 

 

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 trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành 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 Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Căn cứ Quyết định số 6729/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND 

huyện Đất Đỏ về việc phê duyệt phương án thanh lý các tài sản thu hồi hư hỏng, 

không còn sử dụng, các vật tư thu hồi thuộc công trình sửa chữa Trường Mầm 

non Phước Thạnh. 

Nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo bán niêm yết thanh lý tài sản 

như sau:  

1. Tên cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản: Phòng Giáo 

dục và Đào tạo huyện Đất Đỏ. 

- Địa chỉ: Trung tâm Hành chính-Chính trị huyện Đất Đỏ, Khu phố Hiệp 

Hòa, Thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

- Số điện thoại: 0254.3688268 

2. Mã số cuộc bán niêm yết: 03/2021/TSBNY-PGD&ĐT 

3. Tên tài sản, chủng loại, số lượng, chất lượng của tài sản; giá bán tài 

sản: 

Theo Biên bản định giá ngày 10/12/2021 của Hội đồng định giá về việc 

định giá thanh lý các tài sản thu hồi hư hỏng, không còn sử dụng, các vật tư thu 

hồi thuộc công trình sửa chữa Trường Mầm non Phước Thạnh, cụ thể: 
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Stt Tên tài sản ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

1 Máy vi tính (2012) bộ 4 

Hư hỏng, không còn sử 

dụng 

2 Máy vi tính (2014) bộ 6 

3 Sàn bếp ga 3 bếp (2006) cái 1 

4 Sàn bếp ga 1 bếp (2006) cái 1 

5 Tủ hấp khăn (2006) cái 1 

6 Tủ hấp cơm (2006) cái 1 

7 Ti vi LG 32 inch (2013) cái 1 

8 Amply  (2011, Paramax, Peace, Delta) cái 3 

9 Cói xay thịt (2006,2015) cái 3 

10 Máy in Brother 2250 (2014) cái 2 

11 Cửa sổ (sắt+kính) bộ 1 

12 Cửa đi (sắt+kính) cái 1 

13 Tôn kẽm mạ màu (2007)  kg 4.960  Rỉ sét 

TỔNG GIÁ TRỊ THANH LÝ: ………………………..49.039.500 đồng (Bằng chữ: 

Bốn mươi chín triệu không trăm ba mươi chín ngàn năm trăm đồng) 

 

4. Số tiền đặt trước: 9.000.000 đồng (bằng chữ: Chín triệu đồng) 

5. Địa điểm, thời gian xem tài sản: liên hệ với Phòng Giáo dục và Đào 

tạo để được xem tài sản. 

- Thời gian xem tài sản: ngày 29, 30/12/2021 (theo giờ hành chính) 

6. 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 điểm b khoản này. 

7. Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước: ngày 31/12/2021 (trong giờ 

hành chính), tại Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

8. Thời gian lựa chọn người được quyền mua tài sản (hình thức bóc 

thăm): Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 04/01/2022 tại Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện Đất Đỏ. 

9. Thông tin cần biết khác: 

a) Xử lý đối với tiền đặt trước tại Mục 4: 

Khoản tiền đặt trước được coi là tiền đặt cọc để mua tài sản trong trường 

hợp người đăng ký được quyền mua tài sản. Phòng Giáo dục và Đào tạo trả lại 
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tiền đặt trước cho người đăng ký nhưng không mua được tài sản trong thời hạn 

03 ngày làm việc, kể từ ngày xác định được người mua tài sản, trừ các trường 

hợp người đăng ký không được nhận lại tiền đặt trước bao gồm: 

- Người đăng ký từ chối mua tài sản sau khi được xác định là người được 

quyền mua tài sản; 

- Người đăng ký được quyền mua tài sản nhưng không ký hợp đồng mua 

bán tài sản trong thời hạn quy định; 

- Người đăng ký được quyền mua tài sản đã ký hợp đồng mua bán tài sản 

nhưng không thanh toán tiền mua tài sản hoặc đã thanh toán tiền mua tài sản 

nhưng không nhận tài sản; 

- Người thuộc đối tượng quy định Mục 6 (người không được tham gia 

mua tài sản) nhưng vẫn đăng ký mua tài sản. 

b) Người mua tài sản chịu tất cả các chi phí liên quan đến việc bóc dỡ và 

vận chuyển tài sản mua. 

c) Người tham gia đăng ký mua tài sản khi đăng ký mang theo Giấy 

chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân ( đối với cá nhân), giấy đăng ký kinh 

doanh (nếu người mua là tổ chức, hộ kinh doanh, doanh nghiệp). Đồng thời, để 

đảm bảo an toàn công tác phòng dịch bệnh Covid-19, đề nghị người đăng ký 

xuất trình thêm giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính còn hiệu lực (đối với trường 

hợp người ngoài huyện Đất Đỏ). 

d) Phiếu đăng ký mua tài sản do Phòng Giáo dục và Đào tạo phát trực tiếp 

cho người đăng ký mua; mỗi tổ chức, cá nhân đăng ký mua tài sản được phát 02 

Phiếu đăng ký mua tài sản. Người đăng ký mua tài sản điền đầy đủ thông tin và 

gửi lại một Phiếu đăng ký cho Phòng Giáo dục và Đào tạo; một Phiếu đăng ký 

do người đăng ký mua tài sản giữ để tham gia bốc thăm. Các Phiếu đăng ký mua 

tài sản phải được điền đầy đủ các thông tin có liên quan và có nội dung giống 

nhau./. 

 

 
Nơi nhận:                                                                      
- Niêm yết tại Phòng GD&ĐT; 

- Phòng TC-KH; 

- TT DPAS-Cục Quản lý Công sản 

  Bộ Tài chính (để Đăng thông tin niêm yết); 

- Trưởng phòng+ các PTP; 

- Lưu: VT.Vũ 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Sương 
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