
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Số :         /TB-SGTVT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
               Nam Định, ngày     tháng 12 năm 2022 

 

THÔNG BÁO  

Danh mục tài sản, thiết bị thanh lý của đơn vị Văn phòng Sở GTVT 

 

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

việc 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 về 

hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 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 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính về 

hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ 

chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính 

thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Nam Định ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý tài 

sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý trên địa bàn 

tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-SGTVT ngày 09/3/2022 của Sở Giao thông 

vận tải Nam Định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản 

công tại cơ quan Văn phòng Sở Giao thông vận tải Nam Định; 

Căn cứ số liệu kiểm kê tài sản hiện có đến ngày 31/12/2021 của Hội đồng 

kiểm kê và yêu cầu đề xuất của các phòng, ban thuộc Sở. 

Ngày 29/11/2022 Văn phòng Sở có Văn bản đề nghị Lãnh đạo Sở cho thanh 

lý tài sản của đơn vị Văn phòng Sở GTVT Nam Định hiện được giao quản lý. 

Để thực hiện tốt công tác thanh lý tài sản đúng quy định, Sở Giao thông 

vận tải Nam Định thông báo: 

1. Danh mục tài sản đề nghị thanh lý để các phòng ban, cán bộ công chức, 

viên chức, người lao động trong đơn vị biết (Danh mục tài sản đề nghị thanh lý 

kèm theo). 

Đề nghị các phòng ban, cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong 

đơn vị nghiên cứu Danh mục tài sản đề nghị thanh lý trên.  

2. Thời gian thông báo và đăng ký bổ sung, khác: từ ngày 01/12/2022 đến 

hết ngày 07/12/2022. 



Quá thời gian trên, nếu danh mục tài sản thanh lý không có gì thay đổi, 

không có cá nhân, phòng ban có ý kiến. Đơn vị sẽ tổ chức thanh lý theo quy định. 

Trong quá trình công khai danh mục tài sản đề nghị thanh lý cán bộ công 

chức, viên chức, người lao động trong các phòng ban nếu có vấn đề gì vướng 

mắc hoặc cần biết thêm liên hệ phòng Kế hoạch - Tài chính (để giải đáp và kịp 

thời báo cáo Lãnh đạo Sở điều chỉnh, bổ sung). 

Sở Giao thông vận tải Nam Định trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận : 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng ban thuộc Sở; 

- Website Sở; 

- Niêm yết công khai trên  

bảng tin nội bộ Sở. 

- Lưu: VT, KHTC. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Trần Minh Đăng 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Đơn vị: Văn phòng Sở GTVT Nam Định     

 Mã QHNS: 1006548             

 DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐỀ NGHỊ THANH LÝ 

 
                      

TT 
Tên, đặc điểm, ký hiệu 

TSCĐ 

Năm 

đưa 

vào sử 

dụng  

SL ĐVT 
Nơi sử dụng   (cá nhân, 

bộ phận sử dụng) 

Nguyên giá 

TSCĐ 

Giá trị hao mòn 

luỹ kế 

Giá trị 

còn lại 

của 

TSCĐ 

khi T.lý 

Hiện trạng Nơi lưu trữ 

1 Điện thoại cố định 2001 9 chiếc Các phòng, Ban 45.481.000 45.481.000 0 Hỏng, hết niên hạn SD  Trong kho 

2 Tivi màu 21 in 2004 2 chiếc Văn phòng Sở 49.200.000 49.200.000 0 Hỏng, hết niên hạn SD  Trong kho 

3 Máy hút bụi 2005 1 chiếc Hội trường  4.300.000 4.300.000 0 Hỏng, hết niên hạn SD  Trong kho 

4 
Máy photocopy 

Ricod 
2004 1 chiếc 

VP Sở (đ/c Hương - 

Phòng photo Sở) 
48.708.000 48.708.000 0 Hỏng, hết niên hạn SD  Trong kho 

5 Tủ lạnh Sanyo 2004 1 chiếc Văn phòng Sở  4.455.000 4.455.000 0 Hỏng, hết niên hạn SD  Nhà ăn 

6 Ghế Xuân Hòa 2004 63 chiếc Văn phòng Sở  9.675.600 9.675.600 0 Hỏng, hết niên hạn SD  Nhà ăn 

7 Điều hòa nhiệt độ 2003 25 chiếc Các phòng Ban 447.186.300 447.186.300 0 Hỏng, hết niên hạn SD  
Kho, 

phòng LV  

8 Máy vi tính 2005 24 chiếc Các phòng Ban 340.111.000 340.111.000 0 Hỏng, hết niên hạn SD  
Kho, 

phòng LV   



9 Bàn quầy văn thư 2006 1 chiếc Phòng văn thư 12.100.000 12.100.000 0 Hỏng, hết niên hạn SD  Trong kho 

Tổng cộng       961.216.900 961.216.900 0     

           

 

Số tiền bằng chữ: Chín trăm sáu mươi mốt triệu hai trăm mười sáu nghìn chín trăm đồng chẵn./. 
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