UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số:589 /SGTVT.KHTC

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

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc bán tài sản thanh lý (xe mô tô)
__________________
Kính gửi: Trung tâm Dữ liệu quốc gia về tài sản công
(Cục Quản lý công sản-Bộ Tài chính).
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính
phủ quy định chỉ tiết và hướng dân thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng
tài sản công;
Căn cứ Thông tư số 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
26/12/2017 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-SGTVT ngày 30/03/2020 của Sở Giao thông
vận tải về việc thanh lý tài sản cố định (xe mô tô);
Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-SGTVT ngày 05/05/2020 của Sở Giao thông
vận tải về việc thành lập Hội đồng Định giá tài sản thanh lý (xe mô tô);
Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-SGTVT ngày 25/05/2020 của Sở Giao thông
vận tải về việc thành lập Hội đồng bán tài sản thanh lý (xe mô tô);
Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-SGTVT ngày 25/05/2020 của Sở Giao thông
vận tải về việc bán tài sản thanh lý (xe mô tô);
Căn cứ Biên bản xác định lại giá bán tài sản thanh lý (xe mô tô) ngày
16/06/2020 của Hội đồng Định giá Sở GTVT;
Sở Giao thông vận tải thông báo bán tài sản (xe mô tô thanh lý) như sau:
I/- Nội dung niêm yết giá và thông tin về tài sản:
1/- Tên cơ quan bán tài sản : SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỒNG THÁP.
- Địa chỉ: 153, Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp.
- Điện thoại: 0277 3876448 ; 0277 3876793
2/- Mã số cuộc bán niêm yết : 01a.2020/TSTL.SGTVT
3/- Tên tài sản : XE MÔ TÔ HONDA MASTER 125cc
- Số lượng : 03 (ba) chiếc.
- Năm sản xuất và đưa vào sử dụng: 2009.
- Tài sản thanh lý : Xe hư hỏng không sử dụng.
- Giá bán : 16.200.000 đ/chiếc x 03 chiếc = 48.600.000 đ
.
(Bằng chữ: Bốn mươi tám triệu sáu trăm ngàn đồng)

- Hình thức bán : Bán trọn gói.
4/- Số tiền đặt trước : 5.000.000 đ (Năm triệu đồng) và nộp bằng tiền mặt tại
Sở GTVT trước thời gian lựa chọn người mua tài sản.
5/- Địa điểm, thời hạn xem tài sản : tại Sở GTVT (địa chỉ: 153, Quốc lộ 30,
phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp); thời hạn xem tài sản từ ngày thông báo
đến hết ngày 24 tháng 06 năm 2020 (trong giờ làm việc).
6/- Quy định về người không được tham gia mua tài sản :
Những người sau đây không được tham gia mua tài sản công theo hình thức
niêm yết giá, gồm:
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 : Đăng ký mua tài sản và nộp tiền
đặt trước từ ngày 24 tháng 06 năm 2020 đến hết ngày 01 tháng 07 năm 2020 (trừ
ngày thứ 7 và chủ nhật).
8) Thời gian lựa chọn người được quyền mua tài sản :
Lúc 08 giờ 00, ngày 02/07/2020, tại phòng họp số 1 - Sở GTVT.
9) Những thông tin cần thiết khác liên quan đến tài sản bán do cơ quan được
giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản yêu cầu niêm yết, thông báo công khai :
- Tài sản thanh lý bán được thông báo công khai rộng rãi theo quy định.
- Cá nhân hoặc tổ chức đăng ký mua tài sản, nộp tiền đặt trước 5.000.000 đ và
nhận phiếu đăng ký mua tài sản tại bộ phận kế toán-Phòng Kế hoạch-Tài chính.
- Nếu chưa rõ xin liên hệ: Điện thoại 0277.3876793 hoặc 0277.3876448.
Sở Giao thông vận tải thông báo bán tài sản thanh lý như trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính (để biết);
- Cổng TTĐT Sở GTVT, niên yết CQ;
- Lưu VP, KHTC (P).
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