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THÔNG BÁO THANH LÝ TÀI SẢN  

(Lần 3) 
 

Căn cứ Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc thanh lý khu nhà cấp 4 (10 nhà) và tài sản khác gắn liền với đất 

của Sở Thông tin và Truyền thông và nhà 3 tầng (nhà số 02) của Trung tâm 

CNTT&TT để giải phóng mặt bằng xây dựng Hội trường tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-STTTT ngày 29/5/2019 của Sở Thông tin và 

Truyền thông về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán vật tư, vật liệu thu hồi sau 

tháo dỡ khu nhà cấp 4 của Sở Thông tin và Truyền thông và nhà 3 tầng của 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông. 

Căn cứ Biên bản Họp hội đồng xác định giá tài sản Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Bắc Kạn ngày 17/06/2019.  

Căn cứ Biên bản Họp hội đồng xác định giá tài sản Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Bắc Kạn ngày 27/06/2019.  

Đơn vị có tài sản bán thanh lý: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn. 

Địa chỉ: Tổ 7b, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

Điện thoại: 02093 871 063 

Mã số cuộc bán niêm yết: 01 

Thông báo về việc bán tài sản thanh lý như sau: 

1. Tên tài sản bán thanh lý: 

Vật tư, vật liệu thu hồi sau tháo dỡ khu nhà cấp 4 của Sở Thông tin và 

Truyền thông và nhà 3 tầng của Trung tâm công nghệ thông tin và Truyền thông  

(có danh mục chi tiết kèm theo). 

- Chất lượng tài sản: Cũ, nứt, han gỉ, vỡ nát không đảm bảo an toàn nếu 

đem tái sử dụng. 

- Giá bán tài sản: 33.789.960 đồng (Số tiền ghi bằng chữ: Ba mươi ba triệu bẩy 

trăm tám chín nghìn, chín trăm sáu mươi đồng) 

- Số tiền đặt cọc: 3.400.000 đồng (Ba triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn) 

- Hình thức nộp tiền đặt cọc: Nộp tiền mặt tại Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Bắc Kạn (Tiền đặt cọc sẽ được trả lại cho người tham gia mua tài 

sản nhưng không trúng giá trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi công bố kết quả 

đấu giá; tiền đặt cọc sẽ không hoàn trả khi khách hàng trúng giá mà từ chối 

mua tài sản) 

- Địa điểm xem tài sản: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn  

- Thời hạn xem tài sản: Chậm nhất trong ngày 09/7/2019 

- Quy định về người không được tham gia mua tài sản: 



+ 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; 
+ Người có thẩm quyền quyết định bán tài sản; người trực tiếp giám định, 

đánh giá lại giá trị tài sản; 

+ Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người có thẩm 

quyền quyết định bán tài sản; người trực tiếp giám định, đánh giá lại giá trị tài sản. 

- Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước: Từ ngày 03/7 đến ngày hết ngày 

09/7/2019 (trừ thứ 7 và Chủ nhật). 

- Thời gian lựa chọn người được quyền mua tài sản: 14h00’ ngày 

12/7/2019. 

2. Thời gian, địa điểm nộp Phiếu đăng ký mua tài sản thanh lý: 

 - Thời gian nhận Phiếu đăng ký mua tài sản: Khi người đăng ký mua đến 

nộp tiền đặt cọc.  

- Địa điểm nộp Phiếu đăng ký: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông 

tỉnh Bắc Kạn, Tổ 7b, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

(Người đến nộp Phiếu đăng ký phải mang theo Chứng minh thư nhân dân). 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn trân trọng thông báo và mong 

nhận được sự hợp tác của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản 

thanh lý./.  

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Cổng TTĐT của Sở; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- VP Sở; 

- Các TV HĐTLTS. 

Gửi bản giấy: 

- Lưu VT, HSCT.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lô Quang Tuyến  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC LÔ VẬT TƯ VẬT LIỆU THU HỒI SAU THÁO DỠ 

(Ban hành kèm theo Thông báo số    /TB-STTTT ngày   tháng 7 năm 2019 của Sở TT&TT) 

 

TT Tên tài sản  Hiện trạng  

Đơn 

vị 

tính  

Số 

lượng 

Ghi chú  

1 

Sắt các loại  (Sen hoa sắt  cửa 

sổ; Sen hoa sắt ô thoáng; Ô 

thoáng nhà vệ sinh; Lan can 

sắt phía trước; Lan can sắt hai 

đầu hồi; Mái tôn; xà gồ; cột; 

vì kèo; Hàng rào sắt loại dài; 

cổng sắt)  

Vật liệu thu hồi sau tháo dỡ, 

đã qua sử dụng nhiều năm 

có chỗ đã bị hoen gỉ, mái 

tôn có chỗ bị thủng.  

Kg  2.935 

 

 

 

 

 

Chất lượng tài 

sản: Cũ, nứt, 

han gỉ, vỡ nát 

không đảm bảo 

an toàn nếu 

đem tái sử 

dụng. 

 

2 

Nhôm các loại (Cửa đi; cửa 

sổ nhôm nhà làm việc; cửa 

nhôm nhà vệ sinh; vách) 

Vật liệu thu hồi sau tháo dỡ, 

đã qua sử dụng nhiều năm 

nhôm đã cũ 

Kg  415 

3 

Khuôn cửa + cánh cửa gỗ 

(Khuôn cửa đi kép liền cửa 

sổ trước + Cánh cửa đi) 

Vật liệu thu hồi sau tháo dỡ, 

mới qua sử dụng  
Bộ  6 

4 
Cửa sổ  (khuôn cửa + cánh 

cửa) gỗ nhóm 4 

Vật liệu thu hồi sau tháo dỡ, 

đã qua sử dụng nhiều năm  

chân đã bị mối mọt, một vài 

thanh khuôn, cửa chính, cửa 

sổ đã bị mối mọt 

Bộ  

23 

5 
 Cửa đi + cửa sổ liền trước gỗ 

nhóm 4 
12 

6 Khuân cửa gỗ nhóm 4  4 

7 
Cánh cửa gỗ pano đặc gỗ 

nhóm 4  
2 

8 Lan can cầu thang tay vịn gỗ 1 

9 Quạt trần điện cơ thống nhất 
Vật liệu thu hồi sau tháo dỡ, 

đã qua sử dụng nhiều năm   
cái  15 
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