
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SƠ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:         /TB- HĐTLTS 

Về việc bán thanh lý Tài sản  
theo hình thức bán thỏa thuận 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc  

Tuyên Quang, ngày     tháng 10 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

 

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-STNMT ngày 16/3/2022 của Giám đốc Sở 
Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-STNMT ngày 07/10/2022 của Giám đốc 

Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt thanh lý tài sản máy móc, 
trang thiết bị của Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 327/QĐ- STNMT ngày 07/10/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt giá khởi điểm tài sản 
thanh lý của Tài nguyên và Môi trường; 

Hội đồng thanh lý tài sản Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về việc 
thanh lý một số tài sản bao gồm thiết bị tin học và một số tài sản khác đến toàn 

thể cán bộ nhân viên trong cơ quan và kính mời các tổ chức, cá nhân ngoài cơ 
quan, có nhu cầu đến xem làm thủ tục đăng ký mua tài sản như sau: 

1-Tài sản đã qua sử dụng thanh lý: Có danh mục kèm theo 

2. Hình thức bán thanh lý: bán thỏa thuận cả lô tài sản. 

3. Hình thức thanh toán : Bằng tiền mặt 

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản thanh lý và đăng ký mua: 

- Thời gian: Từ ngày  10/10/2022 đến ngày 31/10/2022 (trong giờ hành chính) 

- Địa điểm: Số 429, đường Trường Chinh, phường Ỷ La, thành phố Tuyên 
Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

- Liên hệ: ông  Trần Hoài Nam - Kế toán viên. 

- Điện thoại: 0273.980.516     

Việc đăng ký mua tài sản thanh lý được thực hiện theo Phụ lục số 02, và 
mẫu đơn đăng ký mua tài sản thanh lý đính kèm tại thông báo này. Sau thời gian 

trên, Hội đồng thanh lý tài sản Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thanh lý 
theo quy định. 

5. Thời gian, địa điểm thực hiện bán tài sản thanh lý:  

- Thời gian bán tài sản thanh lý: Dự kiến trong 01 ngày 02/11/2022. 
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- Địa điểm bán tài sản thanh lý:  Trụ sở làm việc Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Số 429, đường Trường Chinh, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, 
tỉnh Tuyên Quang.  

* Lưu ý: Trường hợp có nhiều người cùng đăng ký mua một tài sản thì Hội 
đồng thanh lý tài sản sẽ thực hiện rút thăm. Kết quả rút thăm sẽ được công bố 

ngay sau khi kết thúc việc rút thăm. Hội đồng thanh lý tài sản sẽ công bố người 
được mua tài sản thanh lý.  

6. Giá bán khởi điểm cả lô tài sản: 20.000.000 đồng 

(Hai mươi triệu đồng chẵn./.) 

7. Giao và nhận tài sản thanh lý: 

- Bên bán giao tài sản thanh lý tại kho của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Bên mua phải nộp tiền tại phòng Kế toán trước khi nhận hàng và chuyển 

tài sản thanh lý ra khỏi Sở Tài nguyên và Môi trường ngay tại thời điểm người 
mua đến nhận bàn giao tài sản thanh lý. 

Hội đồng thanh lý tài sản Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông 
báo để các đơn vị cá nhân trong và ngoài cơ quan có nhu cầu mua tài sản thanh lý 

biết và đăng ký./. 

 T/M HỘI ĐỒNG THANH LÝ TÀI SẢN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Sơn lâm 
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