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CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM
Bc Ip Tir do Hanh phñc
-

-

Dng Tháp, ngay/1t tháng

5 nám 2020

THÔNG BAO
V viêc ban tài san thanh 1' (xe mô to) Ln 4
-

KInh gui: Trung tam Di 1iu quôc gia ye tài san cong
(Cic Quãn 1 cong sãn-Bt Tài chInh).
Can c1r Nghj djnh so 151/2017/ND-CP ngày 26 tháng 12 nãm 2017 cüa ChInh
phü quy djnh chl tiêt và huóng dan thi hành mt so diêu cüa Lut Quãn 1, sü ding
tài san công;
Can cü Thông Ut so 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 näm 2017 cUa BO
Tài chInh hi.thng dan mt so ni dung cüa Nghj djnh so 151/2017/ND-CP ngày
26/12/20 17 cüa ChInh phñ;
Can cü Quyêt djnh so 91/QD-SGTVT ngày 30/03/2020 cüa Sà Giao thông
v.n tãi v vic thanh 1 tài san c djnh (xe mô to);
Can ct Quyêt djnh s 11 2/QD-SGTVT ngày 05/05/2020 cña Sà Giao thông
vn tái v vic thành 1p Hi dng Dnh giá tài san thanh 1 (xe mô to);
Can ci'r Quyt djnh s 137/QD-SGTVT ngày 25/05/2020 cüa S Giao thông
van tãi ye vic thành 1p Hi dông ban tài san thanh 1 (Xe mô to);
Can cir Quyêt djnh so 138/QD-SGTVT ngày 25/05/2020 cüa Si Giao thông
van tái v viêc ban tài san thanh 1 (xe mO to);
Can cir Biên ban xác djnh 1i giá ban tài san thanh 1 (Xe mô tO) ngày
18/09/2020 cüa Hi dOng Djnh giá S GTVT;
S& Giao thông vn tái thông báo ban tài san (xe mO tO thanh 1) nhu sau:
I!- Ni dung niêm yet giá và thông tin ye tài san:
1/- Ten ca quan ban tài san: SY GIAO THÔNG VIN TA! BONG THAP.
Dja chi: 153, Quc 1 30, phuô'ng M5 Phü, TP.Cao Lânh, Dông Tháp.
Diên thoai: 0277 3876448 ; 0277 3876793

-

-

2/- Ma so cuc ban niêm yt: 01b.2020/TSTL.SGTVT
3/- Ten tài san : XE MO TO HONDA MASTER 125cc
S Iuo'ng : 03 (ba) chic.
Närnsãn xuAt vã dua vào sfr diing: 2009.
Tài san tharth 1 : Xe hu hông khOng si~ diing.
Giá ban: 13.122.000 d!chik x 03 chic
39.366.000 d
(Bang chü': Ba mirol chin triu ba tram sáu miro'i sáu ngàn ding)
-

-

-

-

- HInh thirc ban: Ban tr9n gói.
4/- S tin c1t tnrâc : 5.000.000 d (Näm triu dông) và np bang tin rn.t tai
Sâ GTVT truâc thñ gian 1ixa ch9n ngi.rô'i mua tài san.
5/- Dia dim, th?yi han xem tâi san : tai S GTVT (dja chi: 153, Quc li 30,
phung M5' Phü, TP.Cao Lnh, Dng Thap); thai hn xem tài san tr ngày thông báo
dn ht ngày 28 tháng 09 nãm 2020 (trong gRi lam vic).
6/- Quy djnh v nguô'i không duçc tham gia mua tài san:
Nhüng ngui sau day không duc tham gia mua tài san cong theo hInh thüc
niêm yet giá, gôm:
a) Ngui không có näng 1irc hành vi dan sir, ngui bj rnt hoc bj
han ch
nàng 1ixc hành vi dan sir, nguii có khó khAn trong nhân thüc, lam chü hành vi hoc
ngix?ii tai thci dim dang k mua tài san không nhn thirc, lam chü ducc hành vi cüa
mInh;
b) Ngui CO thm quyn quyt djnh ban tài san; ngi.ri tr1xc tip giám djnh,
dánh giá 'ai giá trj tài san;
c) Cha, mc, vç, chng, con, anh rut, chj rut, em rut ci:ia nguO'i quy djnh tai
dim b khoãn nay.
7/- Thai han dãng k vã nQp tin d.t truc : Dãng k5 rnua tài san và nç5p tin
dçt tru'àc th' ngày 29 tháng 09 nám 2020 dé'n hit ngày 06 tháng 10 nárn 2020 (trt
ngày thi' 7 và chj nhçIt).
8) ThOi gian 1ira ch9n nguri dixçrc quyn mua tài san:
Lüc 08 gi?r 00, ngày 07/1 0/2020, tsi phông h9p so 1 - S& GTVT.
9) Nhüng thông tin cn thit khác lien quan dn tài san ban do co quan dugc
giao nhiêm vu t chi'rc ban tài san yéu câu hem yet, thông báo cOng khai:
- Tài san thanh 1 ban duçic thông bão cong khai rng rãi theo quy djnh.
- Ca nhân hoic t chirc dãng k mua tài san, nôp tin dat truc 5.000.000 d vã
nhn phiu diäng k mua tài san tai b phn k toán-PhOng K hoach-Tai chInh.
- Nu chua rO xin lien he: Dién thoai 0277.3 876793 hoäc 0277.3 876448.
Sâ Giao thông vn tãi thông báo ban tài san thanh l nhu' trên./.
Noinl:â,z:f
T.GIAM
- Nhu trên;
/'e
- So Tài chinh (dê biêt);
- Cong TTDT S GTVT, niên yet CQ;
- Lixu VP, KHTC (T).
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