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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÀO CAI 

 

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số Điều của Luật quản lý sử dụng tài sản công;  

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật quản lý sử dụng tài sản 

công;  

Căn cứ Nghị Quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 21/6/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong 

việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Lào Cai; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý giá,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản cụ thể: 

1. Thông tin về tài sản:   

Chiếc xe ô tô Toyota Landcuiser, Biển kiểm soát 24C - 0388 

Nhãn hiệu: Toyota; Số loại: Landcuiser; Số chỗ ngồi: 06 chỗ; Số máy: 

0099449; Số khung: HZJ80-0018035; Năm sản xuất: 1992; Nơi sản xuất: Nhật 

Bản. Đăng ký xe ô tô mang tên Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai. Đăng ký lần đầu 

do Công an tỉnh Lào Cai cấp ngày 03/01/1993.  

 Nguyên giá: 1.055.495.400 đồng; giá trị còn lại theo sổ sách kế toán (tính 

đến 31/12/2020): 0 đồng. 

2. Giá khởi điểm bán đấu giá:  

 Xe ô tô Toyota Landcuiser, Biển kiểm soát 24C - 0388 do Trung tâm Dịch 

vụ Kinh tế tỉnh Lào Cai quản lý và sử dụng là: 30.000.000 đồng.  

                     (bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn) 

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

(Có Biên bản số 04/BB-HĐĐG ngày 25/02/2021 kèm theo) 
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Điều 2.  Tổ chức thực hiện. 

1. Trung tâm Dịch vụ Kinh tế tỉnh Lào Cai tổ chức thực hiện bán đấu giá 

tài sản theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. Báo cáo kết quả thực hiện 

về Sở Tài chính để tổng hợp và theo dõi.  

 2. Số tiền trúng đấu giá thanh lý tài sản thực hiện thu, nộp theo quy định 

hiện hành.  

 Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Tài chính; Trưởng phòng Quản lý giá; Giám 

đốc Trung tâm Dịch vụ Kinh tế Lào Cai; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Lào 

Cai; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ 

quyết định thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.  

 
Nơi nhận:                                    
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Lưu: VT, TCHCSN, QLG. 

    GIÁM ĐỐC 

    

 

 

 

     Ngô Đức Ảnh  
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