
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 

Số:         /STC-VP    

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Trà Vinh, ngày      tháng 12 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc bán tài sản thanh lý 

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 Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Trà Vinh, ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định 

mua sắm, thuê và xử lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý của tỉnh Trà Vinh; 

Căn cứ Biên bản định giá tài sản được phép thanh lý ngày 07/12/2022 của 

Hội đồng thanh lý tài sản; 

Văn phòng Sở Tài chính thông báo bán tài sản thanh lý như sau: 

1. Tài sản thanh lý: 

 

 

STT 

 

 

TÊN TÀI SẢN 

 

 

ĐVT 

Năm 

đưa 

vào 

sử 

dụng 

 

SỐ 

LƯỢNG 

 

 

 

Hiện 

trạng 

 

 

Giá khởi 

điểm 

(đồng) 

01 Cửa cái cây Cánh 1995 03 Cũ, mục  

02 Cửa sổ cây Cánh 1995 18 Cũ, mục  

03 Khung cửa cái cây Khung 1995 02 Cũ, mục  

04 Khung cửa sổ đôi cây 

(kèm khuôn sắt) 

Khung 1995 04 Cũ, mục, 

khuôn 

sắt rỉ sét 

 

05 Khung cửa sổ đơn cây 

(kèm khuôn sắt) 

Khung 1995 01 Cũ, mục, 

khuôn 

sắt rỉ sét 

 

 Lô 1     1.500.000 



06 Tủ hồ sơ thiếc Cái  2000 02 Rỉ sét, 

gãy chân 

300.000 

07 Tủ hồ sơ nhôm kính Cái 2006 01 Cũ, gãy 

chân 

300.000 

08 Kệ nhôm treo tường 

(2,2 x 1,2 x 0,6) 

Cái  2015 01 Cũ, 

không 

còn nhu 

cầu sử 

dụng 

400.000 

09 Kệ nhôm treo tường 

(2,2 x 2 x 0,4) 

Cái 2015 01 Cũ, 

không 

còn nhu 

cầu sử 

dụng 

300.000 

10 Kệ nhôm treo tường 

(1,8 x 1,2 x 0,35) 

Cái 2015 01 Cũ, 

không 

còn nhu 

cầu sử 

dụng 

200.000 

11 Bàn làm việc gỗ Cái 2013 01 Cũ, gãy 

chân 

100.000 

 Lô 2     1.600.000 

2. Thủ tục mua tài sản thanh lý: 

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản thanh lý gửi thư báo giá (mua theo 

lô hoặc toàn bộ) về Văn phòng Sở chậm nhất ngày 15/12/2022. Người có giá mua 

cao nhất sẽ được lựa chọn mua tài sản. 

3. Thời gian, địa điểm lựa chọn người được quyền mua tài sản: 

- Thời gian: Lúc 14 giờ ngày 16/12/2022. 

- Địa điểm: Văn phòng Sở Tài chính (số 3, đường 19/5, phường 1, thành 

phố Trà Vinh). 

Văn phòng Sở Tài chính thông báo đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu 

đăng ký tham gia mua tài sản./. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc STC (b/c); 

- Hội đồng thanh lý tài sản (b/c); 

- Các phòng, ban thuộc Sở; 

- Trang TTĐT STC; 

- Lưu: VT, HĐTLTS. 

TL. GIÁM ĐỐC 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mộng Hường 
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