CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GD & ĐT QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA

Số: 42 /TB-TN1

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tư Nghĩa, ngày 22 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc bán thanh lý tài sản
Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-SGDĐT ngày 09/02/2018 của Sở Giáo dục và
Đào tạo Quảng Ngãi về việc phê duyệt thanh lý tài sản của Trường THPT số 1
Tư Nghĩa .
Nay Trường THPT số 1 Tư Nghĩa thông báo và tổ chức bán thanh lý 02 tài
sản sau:
- Tên tài sản 1: Một phần khu nhà hiệu bộ 2 tầng: Nhà cấp 3, diện tích : 83m2
- Tên tài sản 2: Nhà để xe giáo viên: Nhà cấp 4, diện tích : 100,65m2
1. Hình thức bán thanh lý:
Người mua bỏ giá theo hình thức cạnh tranh về giá.
2. Đối tượng tham gia:
Mọi tổ chức, cá nhân có đủ năng lực dân sự đều có thể tham gia.
3. Điều kiện trúng thầu:
- Giá bỏ thầu ghi bằng tiền Việt Nam đồng (ghi rõ bằng số, bằng chữ)
- Giá trúng thầu phải bằng hoặc cao hơn giá sàn nhà trường qui định.
- Người trúng thầu là người có giá bỏ thầu cao nhất, trường hợp có 02
người có giá bỏ thầu bằng nhau thì tổ chức bốc thăm để xác định người trúng
thầu.
4. Thời gian, địa điểm đăng ký mua:
- Thời gian: Từ 8h00 ngày 22 tháng 02 năm 2018 đến trước 8h ngày 28
tháng 02 năm 2018. (trong giờ hành chính).
- Địa điểm: Văn phòng Trường THPT số 1 Tư Nghĩa
5. Thời gian, địa điểm tổ chức xét hồ sơ giá bỏ thầu:
- Thời gian: Từ 8h15 ngày 28 tháng 02 năm 2018.
- Địa điểm: Văn phòng Trường THPT số 1 Tư Nghĩa
6. Thời gian thanh toán và tiến hành tháo dỡ:
Người trúng thầu nộp tiền tại Văn phòng nhà trường vào ngày 28/02/2018
và bắt đầu tháo dỡ, vận chuyển toàn bộ những vật liệu thu hồi, phế liệu thuộc tài
sản thanh lý ra khỏi trường, giao lại mặt bằng cho nhà trường trong vòng 07
ngày.

Những cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện như trên gửi đơn đăng ký tham gia
mua thanh lý.
Mọi chi tiết xin liên hệ tại Văn phòng Trường THPT số 1 Tư Nghĩa, khối 2
thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, điện thoại 02553845538
Trân trọng.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Website tunghia1.edu.vn
- HT, PHT;
- Lưu: VT, KT.
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ĐƠN XIN MUA THANH LÝ
Kính gửi : Trường THPT số 1 Tư Nghĩa

Tôi tên:...........................................................................................................
Hiện ở :...........................................................................................................
Điện thoại .......................................................................................................
Tôi đăng ký mua tài sản thanh lý với giá :......................................................
Bằng chữ: .......................................................................................................
Nếu được trúng thầu tôi sẽ thực hiện đúng theo yêu cầu của nhà trường .
Tư Nghĩa, ngày tháng năm 2018
Người viết đơn

