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THÔNG BÁO ( LẦN 2) 

“Về việc bán tài sản tịch thu sung vào ngân sách nhà nước” 

Thực hiện Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là vật chứng vụ án, tài sản tịch thu của người bị 

kết án.  

Sở Tài chính thông báo cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị có nhu cầu tham gia mua 

tài sản để biết và đăng ký mua tài sản, cụ thể như sau: 

- Thông tin về tài sản: 16,8 m
3 

cát bị tịch thu (sau khi trừ tỉ lệ hao hụt do bị ảnh 

hưởng bởi thời tiết được tạm giữ tại bãi đất trống ngoài hàng rào trụ sở công an huyện 

Hàm Tân từ ngày 20/5/2021.   

- Tổng giá trị tài sản (giá trước thuế VAT): 2.520.000 đồng (Hai triệu, năm 

trăm hai mươi ngàn đồng).  

- Hình thức bán: bán chỉ định. 

- Thời gian đăng ký mua tài sản trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày ra thông 

báo. Mọi chi tiết xin liên hệ Sở Tài chính, địa chỉ: 400 Võ Văn Kiệt, thành phố Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận; điện thoại liên hệ số 0252 3821156. 

Thông báo này thay cho giấy mời và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở 

Tài chính tại địa chỉ: http://stc.binhthuan.gov.vn; dán bảng thông báo tại cơ quan Sở Tài 

chính, địa chỉ: 400 Võ Văn Kiệt, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận./. 
                                               

Nơi nhận:                                                                                              KT. GIÁM ĐỐC   
- Dán bảng thông báo tại Sở Tài chính;                                                          PHÓ GIÁM ĐỐC  
- Đăng trang thông tin điện tử;      

- Ban Giám đốc (Báo cáo) 

- Lưu: VT, QLG&CS, TTMTSC    
   

 

.         

 

                   Nguyễn Văn Hoa 
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