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THÔNG BÁO 

Về việc bán tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý năm 2022 

 

Thực hiện Quyết định số  33/QĐ-DVVLKH ngày 22/02/2021 của Trung 

tâm Dịch vụ việc làm về việc thanh xử lý tài sản, công cụ dụng cụ hư hỏng năm 

2022. 

Ban thanh lý tài sản Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa tổ chức bán 

thanh lý tài sản năm 2022 cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu, cụ thể như sau: 

1. Tài sản và giá khởi điểm 

- Tài sản thanh lý: hệ thống âm thanh, tủ, ghế (có danh mục đính kèm) 

- Đặc điểm: Tài sản, công cụ dụng cụ đã hư hỏng không sử dụng được. 

- Nguồn gốc của tài sản: Là tài sản thanh lý của Trung tâm Dịch vụ việc 

làm Khánh Hòa. 

- Giá khởi điểm của tài sản thanh lý 

TT Tài sản 
Giá khởi điểm 

(đồng) 

1 Tài sản  240.000 

2 Công cụ dụng cụ 385.000 

Tổng cộng 625.000 

          

Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).  

2. Hình thức bán tài sản thanh lý 

 - Hình thức: Bán chỉ định (theo quy định tại khoản 1, Điều 27, Nghị định 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017) 

 - Phương thức bán thanh lý: Phương thức trả giá lên 

 3. Thời gian, địa điểm, cách thức tham gia đăng ký 



3.1. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia: Trong thời hạn mà Trung tâm 

Dịch vụ việc làm Khánh Hòa đã thông báo, người tham gia phải liên hệ trường 

để mua hồ sơ, nộp hồ sơ theo đúng quy định. 

3.2. Đăng ký xem và đặt cọc tiền mua tài sản:  

Bắt đầu từ 8h00 ngày 23/2/2022 đến trước 09h00 ngày 25/2/2022 (trong 

giờ hành chính, trừ thứ 7 và chủ nhật); 

3.3. Hồ sơ đăng ký gồm: 

 - Đơn đăng ký mua tài sản thanh lý (biểu mẫu) 

 - CMND (bản phô tô – đối với cá nhân đăng ký mua) hoặc giấy đăng ký 

kinh doanh (đối với tổ chức đăng ký mua). 

 3.4. Địa điểm nộp đơn đăng ký:  

 - Phòng Tổng hợp hành chính, Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa. 

Số điện thoại liên hệ: 0258 3510200. 

 3.5. Thời gian kết thúc đăng ký mua tài sản thanh lý và đặt cọc tiền: 

09h00 ngày 28/02/2022 

 3.6. Tiền mua hồ sơ tham gia, tiền đặt cọc 

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/ 1 hồ sơ. 

- Mức đặt cọc: 200.000 đồng/ hồ sơ.  

- Điều kiện và thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Tiền đặt cọc sẽ được trả cho 

người tham gia mua tài sản nhưng không trúng đấu giá trong vòng 03 ngày làm 

việc kể từ khi công bố kết quả đấu giá; Tiền cọc sẽ không hoàn trả khi khách 

hàng trúng đấu giá mà từ chối mua tài sản. 

4. Thời gian bỏ giá mua tài sản 

- Bắt đầu từ từ 8h00 ngày 23/2/2022 đến trước 09h00 ngày 25/2/2022 

(trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và chủ nhật); 

- Nộp cùng hồ sơ đăng ký mua, phiếu bỏ giá được đựng trong bì thư có ký 

tên niêm phong. 

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 9h30 ngày 28/02/2022 tại Hội 

trường, Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa. 

6. Những thông tin cần thiết khác 

- Tài sản được bán theo hiện trạng và bàn giao tại nơi có tài sản. Người 

mua được tài sản phải chịu chi phí bốc xếp, vận chuyển, các chi phí liên quan và 

chịu các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định (nếu có). 



- Tài sản thanh lý đã mua phải được thanh toán và chuyển ra khỏi Trung 

tâm trong thời gian 03 ngày kể từ ngày ký biên bản giao nhận tài sản. 

- Thông báo này được niên yết công khai tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ 

việc làm Khánh Hòa, trang thông tin điện tử của Trung tâm. 

  
 

Nơi nhận: 
- Công khai tại bản tin, Website; 

- Lưu: VT, P.TH-HC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Chu Văn Công 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC TÀI SẢN THANH LÝ NĂM 2022 
(Kèm thông báo số          /TB-DVVLKH ngày      tháng        năm 2022) 

 

TT Tên tài sản, dụng cụ 
Năm sử 

dụng 

Đơn 

 vị tính 

Số  

lượng 
Thành tiền Hiện trạng tài sản Ghi chú 

I Tài sản  47.850.931     

1 Hệ thống truyền thanh thông báo Sàn 2012 cái 1 35.575.258  
Đã hư hỏng không thể sửa 

chữa 
  

2 Power amply Nanomax2400 2012 cái 1 12.275.673  
Đã hư hỏng không thể sửa 

chữa 
  

II Công cụ dụng cụ 35.394.000     

1 Máy ảnh kỹ thuật số 2009 cái 1 8.450.000  
Đã hư hỏng không thể sửa 

chữa 
  

2 Ghế PC 4 chỗ đệm nhựa chân mạ 2009 cái 1 3.234.000  
Đã hư hỏng không thể sửa 

chữa 
  

3 Ghế xoay 2007 cái 1 9.460.000  
Đã hư hỏng không thể sửa 

chữa 
  

4 Kệ lưu trữ hồ sơ 2007 cái 16 14.250.000  
Đã hư hỏng không thể sửa 

chữa 
  

TỔNG CỘNG       83.244.931     
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