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THONG BÁO 
Ve viçe bán thanh lý tiài sán 

Thure hiÇn Quyêt dËnh sô 172/QÐ-HKL ngày 03/8/2022 cua Hat Kiêm lâm 
huyen Bach Thông ve viÇc thanh lý tài sän công. 

Hat Kiem lâm huyÇn B¡ch Thông thông báo vé viÇc bán thanh lý tài sán nhu 

sau 

1. Hat Kiem lâm huyên Bach Thóng to chic thanh lý lo tài sán có dinh và 

cong cy, dung cu dã qua st dång. 

(Có danh muc tài sán thanh lý kèm theo) 

2. Hinh thúc bán thanh lý: 
Bán chi dinh lô tài sån, truong hop có tù 02 to chéc, cá nhân tro lên ��ng ký 

mua cùng lô tài sån thi tiên hành bó giá b�ng hinh théc phiêu kín. Tó chéc, cá nhân 
bo giá cao nhât và cao hon giá khoi diêm thì dugc mua tài sån. 

3. Thoi gian, dËa diêm ��ng ký mua và xem tài sån thanh lý: 

Thoi gian �äng ký: Të ngày 08/8/2022 dên ngày 15/8/2022 (Trong gio 
hành chinh). 

- Dja diém: BÙ phn kê toán Hat Kiêm lâm huyÇn B¡ch Thông. 

4. Thoi gian bán thanh lý tài sån: 

Vào hòi 08 gio 00 phút, thét 3 ngày 16/8/2022 t¡i HÙi truong Hat Kiem lâm 
huyen Bach Thông, thôn Nà Tu, xã Câm Giàng, huyên B¡ch Thông tinh Bâc Kan. 

Vay, Hat Kiêm lâm huyÇn B¡ch Thông thông báo �e các tó chúre, cá nhân 
dugc biêt. 

HAT TRUÖNG Noi nhan: 
Giui bán diÇn tir 
-Cong thong tin dien të CCKL; 
-L�nh dao Hat; 
-Các Tram KL. 
Gui ban giäy: 
-Niêm yêt t¡i co quan; 

-Luru: VT, KT.i 

M 

HAT 
KIEM LAM 

HUYEN 
BACH THONG 

Ngtren Tiên Dkng 



DANH MK ASAN THANH LÝ 
(Kem theo Thông báo s6: 73/TB-RL u 2022 cua Hat Kiém lám huyên Bach Thong) 

Tên tài sän và công cå, TT So N�m dua HUYEN Gia tri 
con lai 

(dông) 

sÑ hao mòn NgiacyêHÓNsid 
aopg dung eu 

DVT vào së Lý do bán Giá khoi 
lrong (dong) diem (dông) dyng 

Máy in Canon Tai san dã ck, 1 sô bÙ phn céng 

ket, không in dugc 
Tài sån dã ck, han gi, các bÙ 

phân cúng ket, không khöi dông 
OTài sän ck, höng, môi mot 
0 Tài sån ck, hong, môi mot 

Tài sàn ck, höng, gây chân ho·�c 

tua 
0Tai sån ck, höng, bong tróc, rách 
o Tai san ck, hông, bong tróc 
Tài san ck, höng, môi mot, nút 

vo cánh, gây chân 
0 Tài sån ck, gây thang 

Tài sån ck, không có khà näng 
làm mát 

Tài sàn dã ck, höng, không khoi 

dong dugc 

Chiec 2007 5.800.000 5.800.000 50.000 
,Máy tinh dê bàn Sam 

Sung 
3 Bàn gô làm viÇe 

Ghe go làm viÇc 

BÙ 2007 26.800.000o 26.800.000 100.000 

Chiec 19 2003 11.400.000 
4.290.000 

11.400.000 
Chiec 190.000 15 1999 4.290.000| 150.000 Ghe xoay Chiec 2008 2.550.000 2.550.000 25.000 

6 Bo bn ghë dêm müt Bo 
Chiêc 

2008 
2008 

5.400.000 
1.700.000 

5.400.000|| 
1.700.000 

100.000 
20.000 

7 Bàn phoóc dê máy tính 

8Tu go dumg tài liÇu Chiec 10 12.000.000 1999 12.000.00 200.000| 
9 Giuong gô tiÇn Chiec 14 2001 3.170.000 3.170.000 420.000 
10 Tu lanh Chiêc 2 1999 6.370.000 6.370.000 100.000 
11 Tivi Chiec 10.550.000 5 2007 10.550.000 100.000 

Tong cong 90.030.000 90.030.000 1.455.000 
So tien b�ng chi: Mot triÇu, bôn tr�m n�m muoi n�m nghìn dông. 


