
 

UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH 

Số: 143/TB-TCKH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   TP. Lạng Sơn, ngày  23  tháng 12 năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

 Về việc bán tài sản là vật liệu thu hồi theo hình thức niêm yết giá (Vật liệu, 

phế liệu sau phá dỡ các hạng mục cũ của dự án Cải tạo, sửa chữa bố trí sắp 

xếp lại các hộ kinh doanh tại chợ Giếng Vuông 

thành phố Lạng Sơn) 

 
 

 Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

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 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ tài chính 
hướng dẫn Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

 Căn cứ Nghị quyết số 10/2018/NQ - HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND 

tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, kỳ họp thứ tám Ban hành quy định phân cấp quản lý, 
sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của UBND thành 

phố Lạng Sơn về việc thanh lý tài sản của BQL chợ Giếng Vuông để thực hiện 

dự án Cải tạo, sửa chữa bố trí sắp xếp lại các hộ kinh doanh tại chợ Giếng 

Vuông, thành phố Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 3351/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND 

thành phố Lạng Sơn về việc thành lập hội đồng xác định giá và tổ chức thực 

hiện thanh lý vật liệu, phế liệu sắt sau khi phá dỡ các hạng mục cũ của dự án 

Cải tạo, sửa chữa bố trí sắp xếp lại các hộ kinh doanh tại chợ Giếng Vuông, 

thành phố Lạng Sơn. 

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Lạng Sơn thông báo bán thanh lý 

tài sản theo hình thức niêm yết giá không thông qua hệ thống giao dịch điện tử 

về tài sản công đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản với các thông tin 

cụ thể như sau: 

 1. Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản:  

- Tên cơ quan: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố  

- Địa chỉ: số 02, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn 

- Điện thoại: 02053.871653 

2. Mã số cuộc niêm yết: 05-NY-TLTS 

3. Thông tin tài sản: Vật liệu, phế liệu thu hồi 1.850 kg sắt vụn, mái tôn, 

vì kèo, xà gồ thép, hoa sắt cửa sổ, cửa sắt xếp, lan can sắt, cửa tôn sắt cũ hỏng 

sau khi phá dỡ các hạng mục cũ của dự án Cải tạo, sửa chữa bố trí sắp xếp lại 

các hộ kinh doanh tại chợ Giếng Vuông, thành phố Lạng Sơn,  



 

 Tổng giá trị tài sản thanh lý: 12.950.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai triệu, 

chín trăm năm mươi nghìn đồng). 

4. Số tiền đặt trước và hình thức nộp tiền đặt trước: 

- Số tiền đặt trước: 1.300.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu ba trăm đồng 
chẵn), tương đương 10%% so với giá niêm yết.  

- Hình thức nộp tiền: Tiền mặt.  

Sau khi xác định được đơn vị hoặc cá nhân mua tài sản, phòng Tài chính - 

Kế hoạch thành phố Lạng Sơn sẽ hoàn trả lại số tiền đặt trước cho đơn vị hoặc 

cá nhân đăng ký nhưng không mua được tài sản. 

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

Đối tượng thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 26 Nghị định 

151/2017/NĐ-CP của Chính phủ không được tham gia mua tài sản trên, gồm:  

“a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn 
chế năng lực hành vi dân sự;  

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

c) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy 

định tại điểm b khoản này” 

6. Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước 

Từ ngày 26/12/2022 đến hết ngày 30/12/2022 (trong giờ hành chính).  

7. Địa điểm, thời hạn xem tài sản 

Từ ngày 26/12/2022 đến hết ngày 30/12/2022 (trong giờ hành chính).  

- Tại địa chỉ: Kho bãi lưu giữ tài sản (Liên hệ phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Lạng Sơn để xem tài sản).  

8. Thời gian, địa điểm lựa chọn người được quyền mua tài sản 

- Thời gian mở cuộc bốc thăm bán niêm yết giá: Vào lúc 14h00 ngày  

04/01/2022.  

- Thời hạn lựa chọn người được quyền mua tài sản: Ngay sau khi kết thúc 

cuộc bán niêm yết giá và các bên liên quan xác nhận vào biên bản niêm yết giá. 

 - Địa điểm: Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn, số 02, đường Lê Lợi, 

phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

9. Cách thức đăng ký, tham gia gồm:  

- Phiếu đăng ký mua tài sản;  

- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân/ Giấy căn cước công dân còn hiệu 

lực (nếu là cá nhân) hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu là hộ 

kinh doanh) hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức), có 

chứng thực.  



 

Thông báo này được thông báo rộng rãi và được niêm yết công khai tại trụ 

sở Uỷ ban nhân dân thành phố Lạng Sơn; Trang thông tin điện tử thành phố 

Lạng Sơn; Trang thông tin điện tử về tài sản công./. 

 

Nơi nhận:                                                                                    
- UBND TP (b/c); 

- C, PCVP, CVVP HĐND-UBND TP; 

- Phòng TCKH TP; 

- Trang thông tin điện tử về tài sản công;                                     

- Trang thông tin điện tử TPLS; 

- Niêm yết công khai tại UBND TP; 

- Lưu: VT 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Tuyến 
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