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THÔNG BÁO
Về việc bán xe máy thanh lý

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; Quyết định 
số 15/2019/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành 
quy định về phân cấp quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công của cơ quan, tổ 
chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam; Thông tư số 
144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn một số nội 
dung của  Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ; Quyết 
định số 328/QĐ-STC ngày 23/10/2020 của Sở Tài chính về Phê  duyệt giá khởi 
điểm tổ chức bán xe máy Honđa 70/96, biển số 43B1-0142 của Sở Tài chính tỉnh 
Quảng Nam; Sở Tài chính Thông báo bán xe máy thanh lý, như sau:

1. Xe máy niêm yết bán thanh lý: 
a) 01 xe máy Honda 70/96, dung tích xi lanh 72 cm3, loại xe nữ, màu sơn 

xanh, số máy 1279597, số khung 1401519, biển số 43B1- 0142. Giấy đăng ký 
môtô, xe máy số A0005933 do Công an thành phố Đà Nẵng cấp ngày 05/5/1997 
đứng tên chủ sở hữu Cục Quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp Quảng 
Nam - Đà Nẵng.

b) Giá niêm yết: 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng).
2. Đối tượng tham gia đăng ký mua xe máy thanh lý:
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua xe máy Honđa 70/96 (trừ những người 

tại Khoản 3 Điều 26 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ).
3. Thời gian, địa điểm xem, nộp đơn đăng ký mua, công bố kết quả 

mua xe máy thanh lý: 
a) Thời gian, địa điểm xem xe máy:
Từ ngày ra Thông báo đến 16 giờ 30 phút ngày 11/11/2020.
b) Thời gian, địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt trước tham gia mua xe máy:
Nộp đơn (kèm photo Giấy Chứng minh nhân dân) đăng ký mua xe máy 

thanh lý (Mẫu đơn do Sở Tài chính phát hành), nộp tiền đặt trước 400.000 đồng 
(Bốn trăm ngàn đồng) tại Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam từ ngày ra 
Thông báo đến 16 giờ 30 phút ngày 11/11/2020.

4. Thời gian, địa điểm công bố kết quả bán xe máy thanh lý: 
Lúc 15 giờ ngày 12/11/2020 tại Hội trường Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam, 

số 102 đường Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam.
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5. Hình thức, phương thức bán xe máy thanh lý:
          a) Khách hàng có nhu cầu mua xe máy thanh lý: 
         - Phải có Đơn đăng ký, nộp tiền đặt trước mua xe máy tại Điểm b Khoản 3 
Thông báo này; đơn được bỏ trong bì thư dán kín, bên ngoài bì thư bỏ đơn ghi rõ 
họ tên, số chứng minh nhân dân, địa chỉ của người đăng ký tham gia mua xe máy.

- Có mức giá trả giá bằng giá niêm yết tại Đơn đăng ký mua xe máy thanh 
lý. Trường hợp có nhiều khách hàng cùng trả bằng giá niêm yết thì Văn phòng 
Sở Tài chính cho bốc thăm chọn ra khách hàng mua xe máy thanh lý.

- Nộp 100% số tiền mua vào Tài khoản tạm giữ số 3941.0.1070807.00000 
của Sở Tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam để quản lý, sử dụng 
theo quy định.

b) Các nội dung còn lại về mua, bán xe máy Honđa 70/96 chưa quy định 
tại Thông báo này thì Sở Tài chính, khách hàng thực hiện theo Quyết định số 
83/QĐ-STC ngày 19/4/2018 và Biên bản ngày 22/10/2020 về họp định giá lại xe 
máy của Sở Tài chính.

Mọi chi tiết liên hệ Văn phòng Sở Tài chính, số điện thoại: 0235.3811077

(Thông báo này được niêm yết tại Bảng thông báo Sở Tài chính và đăng 
tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ: 
http://stc.quangnam.gov.vn/mục Tin mới)./.

Nơi nhận:
- Ban GĐ;
- Phòng QL GCS;
- Lưu: VT, KT, VP.

  KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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