BỘ CÔNG THƢƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
THÁI NGUYÊN
Số 78/TB/CĐCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái nguyên, ngày 06 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO
(V/v Thanh lý tài s ản đã qua sử dụng năm 2018)
Kính gửi: Các phòng, Ban, Khoa, Trung tâm
-Thực hiện chủ trƣơng của BGH nhà trƣờng về việc bán thanh lý tài sản, vật tƣ thu hồi
sau thực tập, sửa chữa năm 2018
- Căn cứ vào Quyết định số; 48/QĐ-CĐCN ngày 14/3/2018 về việc thành lập Hội đồng
thanh lý tài sản năm 2018 của Hiệu trƣởng Trƣờng Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên;
- Căn cứ biên bản họp hội đồng thanh lý tài sản ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Trƣờng
Cao đẳng công nghiệp Thái nguyên;
- Hội đồng thanh lý tài sản Trƣờng cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên tổ chức bán
thanh lý tài sản đã qua sử dụng năm 2018 (có danh mục kèm theo).
1/Hình thức mua hàng: Bán đấu giá trọn gói.
2/ Thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt.
3/ Thời hạn tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia trả giá từ ngày thông báo đến trƣớc
8h00 ngày 16/4/2018 (Trừ ngày nghỉ) Tại Phòng Tài chính kế toán.
- Lệ phí hồ sơ: 500.000đ ( không hoàn lại)
- Đăng ký mua. Nộp tiền đặt cọc: 5.000.000đ (Năm triệu đồng) trƣớc khi xem tài
sản(trả lại tiền đối với những người không trúng thầu )
4/ Thời gian tổ chức xem tài sản; từ 8h00 đến 16h00 ngày 10/4/2018;
5 /Thủ tục đăng ký mua:
- Cán bộ viên chức và lao động hợp đồng, ngƣời ngoài cơ quan có nhu c ầu mua tài sản
bán thanh lý. Đăng ký trực tiếp bằng mẫu đơn trong hồ sơ bán hàng thanh lý.
-Bản chào giá phải ghi đầy đủ nội dung, bỏ vào bì thƣ dán kín.
-Thời hạn chót nhận hồ sơ trả giá, nộp tiền đặt cọc: 8h00 ngày 16 /4/2018
-Nơi nhận hồ sơ chào giá: Phòng Tài chính kế toán
-Hội đồng thanh lý tài sản sẽ tiến hành mở thầu, xét chọn đơn vị, cá nhân có mức giá
cao nhất để bán thanh lý tài sản vào lúc 9h 30 ngày 16 / 4 /2018 tại phòng họp số 203 nhà 7
tầng. Các đơn vị, cá nhân đăng ký mua có mặt để theo dõi chứng kiến.
6/ Giao cho phòng Quản trị vật tƣ thông báo và lập hồ sơ, làm các thủ tục bán thanh lý
theo quy định tài chính;
7/ Giao và nhận tài sản thanh lý: Tại nhà xƣởng thực hànhCơ khí Trƣờng Cao đẳng
Công nghiệp Thái Nguyên.
- Hàng đã mua phải đƣợc trả tiền tại phòng Tài chính Kế toán và chuyển ra khỏi xƣởng
thực hành Cơ khí trong thời gian 5 ngày kể từ ngày xét, chọn nhà thầu;
Thông báo này đƣợc thông báo rộng rãi và trên website nhà trƣờng;
TM. HỘI ĐỒNG THANH LÝ TÀI SẢN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
Nơi nhận:
-Các đơn vị Phòng, Ban, khoa
-Lưu QTVT

Dương Đình Nông

Danh mục tài sản thanh lý đính kèm Thông báo số: 78 Ngày 6 tháng 4 năm 2018
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Tên tài sản/ thiết bị
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Máy tiện kiểuT616
Số máy:92465
Máy tiện kiểuT616
Số máy:92459
Máy tiện kiểuT616
Số máy: 192503
Máy tiện kiểuT616
Số máy:145
Máy tiện kiểuT616
Số máy:192510
Máy Khoan đứng K325
Số máy: 715
Máy bào ngang 362
Số máy: 53329
Máy phay
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Vỏ máy phát điện
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10 Chi tiết máy tháo rời

Năm sản
xuất
1971

Số lượng

Đơn vị

01

Máy

Giá sàn
(Kg)
16.000

1971

01

Máy

16.000

1972

01

Máy

16.000

1977

01

Máy

7.000

1972

01

Máy

7.000

1981

01

Máy

7.000

1966

01

Máy

7.000

01

Máy

7.000

01

Vỏ

7.000
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Chi tiết

7.000

1971

Ghi chú
Máy còn đủ
chi tiết
Máy còn đủ
chi tiết
Máy còn đủ
chi tiết
Máy đã tháo
rời chi tiết
Máy đã tháo
rời chi tiết
Máy đã tháo
rời chi tiết
Máy đã tháo
rời chi tiết
Máy đã tháo
rời chi tiết

