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Bc 1p — Tkr do — Hnh phüc

Dng Tháp, ngày JJ' tháng nárn 2020

THÔNG BAO
V vic bàn tài san thanh 19 (xe mô to) - Ln 3

KInh g'Cri: Trung tam Dü 1iu quôc gia ye tài sAn Cong
(Ciic Quãn 19 cong sAn-B Tài chInh).
Can ct'r Nghj dinh s 151/2017/ND-CP ngày 26 tháng 12 nAm 2017 cüa ChInh
phü quy djnh chi tiêt và hi.thng dan thi hành mt sO diêu cüa Luat QuAn 19, si.r ding
tài sAn công;
Can cit Thông tu so 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 nAm 2017 cüa B
Tài chInh huitng dAn mt so ni dung cüa Nghj djnh so 151/2017/ND-CP ngày
26/12/20 17 cüa Chmnh phü;
Can cit Quyét djnh so 91/QD-SGTVT ngày 30/03/2020 cüa S Giao thông
vAn tAi v vic thanh 19 tài sAn C6 dinh (xe mô tO);
CAn cit Quyt ctjnh s6 1 12/QD-SGTVT ngAy 05/05/2020 cüa S Giao thông
vn tAi v vic thAnh 1p Hi d6ng Djnh giá tài sAn thanh 19 (xe mô to);
CAn cit Quyt djnh s6 137/QD-SGTVT ngày 25/05/2020 cüa S Giao thông
4n tAi ye vic thành 1p Hi dông ban tài sAn thanh 19 (xe mô to);
CAn cit Quyêt djnh so 138/QD-SGTVT ngày 25/05/2020 cüa S Giao thông
4n tAi v viêc bàn tAi sAn thanh 19 (xe mô tO);
CAn cit Biên bàn xAc djnh 1i giA ban tài sAn thanh 19 (xe mô to) ngày
26/08/2020 cüa HOi dông Djnh giá Sit GTVT;
Sit Giao thông 4n tãi thông bAo bàn tAi sAn (xe mO to thanh 19) thu sau:
I!- Ni dung niêm yt giá vã thông tin v tAi san:
1/- Ten ca quan bàn tài sAn: S GIAO THÔNG VAN TA! BONG THAP.
- Dja chi: 153, Qu6c 1 30, phuông M Phü, TP.Cao LAth, D6ng Thàp.
- Diên thoi: 0277 3876448 ; 0277 3876793
2/- MA s6 cuc bAn niêm yt: olb.2020/TSTL.SGTVT
3/- Ten tài sAn : XE MO TO HONDA MASTER 125cc
- So luçtng : 03 (ba) chiêc.
- NAm sAn xuAt và dua vào sir diing: 2009.
- TAi sAn thanh 19 : Xe hu hông không sir dmg.
- GiA bAn: 14.580.000 d/chic x 03 chik = 43.740.000 d
(Bang chir: B6n miro'i ba triu bay trAm bôn miroi ngAn d6ng

- ffmh thüc ban: Ban trQn gói.
4/- S tin dt trtthc: 5.000.000 d (Näm triu dlng) và np bang tién mitt tai
S GTVT tnrOc thai gian 1ira chçn ngthi mua tài san.
5/- Dja dim, thai han xem tài san : tai S GTVT (dja chi: 153, Quc 1 30,
phu6ng M Phü, TP.Cao Linh, Dng Tháp); thñ htn xem tài san tr ngày thông báo
dn h& ngày 09 tháng 09 näm 2020 (trong gR lam vic).
6/- Quy djnh v ngu?i không duqc tham gia mua tài san:
Nhttng ngu&i sau day không ducic tham gia mua tài san cong theo hinh thüc
niêm yet giá, gOm:
a) Ngithi không có nãng hrc hành vi dan sr, ngithi bj m.t hoitc bj han ch
näng 1rc hành vi dan sr, ngui cO khó khän trong nhn tht'rc, lam chU hành vi hoitc
ngui tai thai dim däng k mua tài san không nhn thüc, lam chü ducirc hành vi cüa
mmnh;
b) Nguii có thm quyn quyt djnh ban tài san; nguYi trc tip giám djnh,
dánh giá lai giá trj tài san;
c) Cha, mc, vç, chng, con, anh rut, chj rut, em rut cüa ngizi quy djnh tai
dim b khoãn nay.
7/- Thai han dang k và np tin ditt truâc : Dàng kj mua tài san và nç5p tin
dgt trithc th' ngày 10 tháng 09 nàm 2020 dIn hêt ngày 16 tháng 09 nàrn 2020 ('tth
ngày thz 7 và chi nhg7).
8) Thai gian lra ch9n ngithi ducic quyn mua tài san:
Lüc 08 giô' 00, ngày 17/09/2020, tii phông h9p s 1 - S& GTVT.
9) NhUng thông tin can thit khác lien quan dn tài san ban do ca quan diiçc
giao nhim vi t6 chüc ban tài san yêu cu niêm yt, thông báo cong khai:
- Tài san thanh l ban dugc thông báo cong khai rng räi theo quy djnh.
- Ca nhân hoitc t chüc däng k mua tài san, np tin ditt tnràc 5.000.000 d và
nhn phiu däng k mua tài san tai b phn k toán-Phông Kê hoach-Tài chInh.
- Nêu chua rO xin lien he: Diên thoai 0277.3 876793 hoäc 0277.3 876448.
Si Giao thông 4n tâi thông báo ban tài san thanh l nhu trên./.
No'! nlz?In:
- Nhix trên;
- Sâ Tài chInh (d biet);
- Cng TT'DT S GTVT, nien yt CQ;
- Ltiu VP, KHTC (F).
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