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THÔNG BÁO 
Về việc bán tài sản theo hình thức niêm yết 

 
 

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 Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh 
Bình Thuận, về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản 
công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 8120/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của Chủ tịch 
UBND huyện, về việc thanh lý vật liệu thu hồi tài sản thu được từ công trình Cải 
tạo cảnh quang khu hành chính huyện và sửa chữa Hội trường huyện; 

Văn phòng HĐND&UBND huyện Hàm Thuận Bắc thông báo đến các tổ 
chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản như sau: 

1. Cơ quan được giao tổ chức bán tài sản: Văn phòng HĐND&UBND 
huyện Hàm Thuận Bắc. 

Địa chỉ: Km 17 đường 8 tháng 4, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc. 
2. Tên tài sản: Khung, cổng, trụ sắt, cụ thể như Bảng kê danh mục giá trị tài 

sản thanh lý kèm theo Quyết định số 8120/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của Chủ 
tịch UBND huyện. 

3. Giá bán tài sản: 26.208.000 đồng (Hai mươi sáu triệu, hai trăm lẻ tám 

ngàn đồng). 

4. Địa điểm, thời hạn xem tài sản: Từ ngày 12/01/2022 đến ngày 
18/01/2022 tại Văn phòng HĐND&UBND huyện Hàm Thuận Bắc. 

5. Số tiền đặt cọc trước và hình thức nộp tiền đặt trước: Người đăng ký 
mua tài sản phải đặt trước số tiền là 10% so với giá niêm yết và nộp bằng tiền trực 
tiếp tại Văn phòng HĐND&UBND huyện Hàm Thuận Bắc. 

Sau khi xác định được người mua tài sản, Văn phòng HĐND&UBND huyện 
Hàm Thuận Bắc sẽ hoàn trả lại số tiền đặt trước cho người đăng ký nhưng không 
mua được tài sản. 

6. Những trường hợp sau đây không được tham gia mua tài sản công 
theo hình thức niêm yết giá: 

a) 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; 



 

b) Người có thẩm quyền quyết định bán tài sản; người trực tiếp giám định, 
đánh giá lại giá trị tài sản; 

c) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại 
điểm b khoản này. 

7. Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước: Từ ngày 12/01/2022 đến ngày 
18/01/2022. 

8. Văn phòng HĐND&UBND huyện Hàm Thuận Bắc sẽ tổ chức lựa chọn 
người được quyền mua tài sản vào lúc 9h ngày 20/01/2022. 

Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Văn phòng 
HĐND&UBND huyện và trên Trang thông tin điện tử huyện./. 
 
Nơi nhận:                                              
- Như niêm yết; 
- Văn phòng Huyện ủy;               
- Chánh, Phó Văn phòng;                                                                           
- Trang Thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT.                                                
 
 
 
 
 
                             
                           

  
 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
  
 
 

 
 
 
 

Nguyễn Văn Cư 
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