
SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THANH LÝ TÀI SẢN Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc 

 

Số: 608  /TB-HĐTLTS          Bình Thuận, ngày 22 tháng  7  năm 2022 
 

 

 

THÔNG BÁO BÁN TÀI SẢN THANH LÝ 
 

 

Căn cứ Quyết định số 594/QĐ-STC ngày 18/7/2022 của Giám đốc Sở Tài 

chính về việc phê duyệt giá bán và hình thức bán đối với tài sản thanh lý. 
 

Hội đồng thanh lý tài sản Sở Tài chính tổ chức bán tài sản thanh lý như sau: 

(Đvt: đồng) 

Stt Tên tài sản Số lượng Giá bán 

01 Máy Photocopy Ricoh MP171L 01 600.000 

02 Máy Photocopy Ricoh MP 2850 01 1.200.000 

03 Máy Photocopy Ricoh MP 3085 01 1.200.000 

 
Tổng cộng 

 
3.000.000 

 

Hội đồng thanh lý tài sản Sở Tài chính thông báo đến các cá nhân, tổ chức, 

đơn vị có nhu cầu tham gia mua tài sản thanh lý biết thực hiện đăng ký tham gia. 

Thời gian đăng ký mua tài sản thanh lý trong vòng 05 ngày làm việc kể từ 

ngày ra thông báo. 

Hình thức bán: Chỉ định 

Giá bán tài sản thanh lý: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng)  

Đăng ký mua tài sản liên hệ tại Văn phòng Sở Tài chính, điện thoại 

02523.828469 

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

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

quan Sở Tài chính, địa chỉ: số 400 Võ Văn Kiệt – Phú Thủy – Phan Thiết – Bình 

Thuận./. 

 
Nơi nhận: 

- Dán bảng thông báo; 

- Đăng trang thông tin điện tử; 

- Ban Giám đốc (báo cáo) 

- Lưu: VT, VP 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc Sở Tài chính 

Bùi Thị Hồng Thủy 

 

https://stc.binhthuan.gov.vn/
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