


b) Ban tài san cong (bao gm câ trung hpp ban thanh 1 tài san cong và 
ban vat tu, vat lieu thu hôi tir  viêc thanh l tài san công) tai  co' quan, to chüc, 
don vj theo hInh thi'c niêrn yet giá. Ni dung niêm yet giá và thông tin ye tài san 
cong can dãng tài theo quy dinh ti khoàn 1 Diêu 5 Thông ti.r sO 144/2017/TT-
BTC ngày 29/12/20 17. 

c) Cho thuê co s hot dông sr nghip theo hInh thirc d.0 giá, cong khai giá 
cho time tài san cOng theo hlnh thirc trrc tiêp duac áp dng khi cho thuê Co s& 
hot dng sr nghip và các tài san cOng khác ti dcm vi,  sir nghip cOng l.p (bao 
gôm cà don vi sr nghiêp cOng lap thuôc: don vi,  lrc lung vu trang nhân dan, co' 
quan Dâng Cong san Vit Nam, tO chc chInh tri,  - xä hi) và tai.  to chc chInh 
tn xã hôi — nghê nghip, tO chirc xã hi, tO chiic xà hi — nghê nghip, to chüc 
khác ducic thành 1p theo quy di,nh cüa pháp lut ye hi. 

Nôi dung thông báo cong khai vic dâu giá cho thuê co s ho.t ding sir 
nghip theo quy di,nh tai khoân 4 Diêu 57 Lut Dâu giá tài san. 

Ni dung thông báo cOng khai giá cho thuê tài san Cong theo hInh thrc trirc 
tiêp du'gc gui den Trang thông tin din tir ye tài san cong gôm nhüng ni dung 
sau: Ten dcyn vi có tài san cho thuê, Loai tài san cho thuê; Giá cho thué; diêu 
kién kern theo. 

d) COng khai ye viêc 1ira ch9n dOi tác lien doanh, lien kêt trong truè'ng 
hop don vi su' nghip cong 1p (bao gOm câ don vi, sr nghip Cong 1p thuc: 
don vi iu'c 1uog vO. trang nhân dan, co quan Dáng Cong san Vit Nam, to chuc 
chInh tn - xa hOi) và tai  tO chic chInh tn xã hi — nghê nghip, to chirc xâ hi, tO 
chrc xã hi — nghê nghip, tO chiirc khac dugc thành 1p theo quy di,nh cüa pháp 
1ut ye hi su' ding tài san cong vao rnc dIch lien doanh, lien kêt. Ni dung 
cong khai ye viêc lua chon dOi tác lien doanh, lien ket duqc quy di,nh tai  diem a 
khoan 3 Diêu 47 Nghj di,nh 151/2017/ND-CP ngày 26/12/2017 cia Chinhphü. 

1.2. Di vi vic mua s&rn tài san cOng theo phuong thirc tp trung: 

a) Don vi,  mua s.rn tp trung hoc t chi.rc du th.0 chuyen nghip dugc 
thue cung cap di,ch vii dau thâu: Dàng tâi thong tin ye dâu thau mua sam tp 
tnung theo quy djnh t?i  khoan 3 Diu 76 Nglii, di,nh 151/2017/ND-CP ngay 
26/12/20 17 cüa ChInh phü. 

b) Don vi, rnua sam tp trung: Dãng tâi danh sách các nha thau dugc 1ra 
chon, thOa thuân khung k ket gira nhà thau và don vi, mua sam tp trung, tài 1iu 
iO ta tai san, rnu hop dOng mua sam theo quy di,nh tai  khoan 3 Dieu 77 Nghi, di,nh 
151/2017/ND-CP ngay 26/12/20 17 cüa ChInh phil 

1.3. Di vó'i tai san kt cau ha thng thüy lcii, tài san kk cau ha tng hang 
hai; tài san kêt câu ha tang giao thông duà'ng thuy ni dja, tài san ket câu ha tang 
duà'ng sat quOc gia: Ban vt lieu, vat tu thu hOi dugc t vic thanh 1 ket câu ha 
tang theo hInh thirc dâu giá, niêm yCt giá. Ni dung thông báo cOng khai vic 
dau giá thc hin theo quy djnh tai  khoan 4 Diêu 57 Lut Dâu giá tài san. Ni 
dung niem yet giá và thông tin ye tài san cong can dang tâi theo quy dnh tai 
khoan 1 Dieu 5 Thông tu sO 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 cüa B Tài 
chInh. 
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1.4. Dôi vói tàj san duc xác 1p  quyk so hthi toàn dan: Ban tài san ducie 
xác 1p  quyên sO hüu toàn dan theo hInh thirc dâu giá, hem yet giá, tth trung 
hgp ban dâu giá di 4t, c vat tai nuOc ngoài. Ni ng thông baa cong khai vic 
dâu giá thi.ic hin thea quy dnh ti khoàn 4 Diêu 57 Lut Dâu giá tài sn. Ni 
dung niêm yet giá vàthông tin v tài san cong can dàng tài theo quy dnh ti 
khoàn 1 Diêu 5 Thông tu so 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 cüa BO Tài 
chInh. 

1.5. £)ôi vOi tài sn cüa các dir an sr ding vn nhà nuOc: 

a) Ban tài san phuc vii hoat dng ci.a dirr an và tài san là kêt qua cña qua 
trInh thirc hiên d an (baa gôm Ca tnthng hgp ban thanh l tài san Va ban vt tU
vat lieu thu hôi tir viêc thanh l tài san) theo hInh thi.'rc dâu giá. Ni dung thông 
báo cong khi viêc dâu giá thuc hiCn thea quy dinh ti khoàn 4 Diêu 57 Lu.t 
Dâu giá tài san. 

b)Bán tài san ph1ic vi hot dng cña dir an và tài san là kêt qua cüa qua 
trInh thirc hin dir an (baa gOm cà trung hgp ban thanh 1 tài san và ban vt tu, 
vat lieu thu hôi t.r viêc thanh 1 tài san) thea hInh thirc niêm yet gin. Ni dung 
niêm yet giá và thông tin ye tài san cong can dáng tài thea quy djnh tai  khaàn 1 
fiêu 5 Thông tu sO 144 /2017/TT-BTC ngày 29/12/20 17 cüa B Tài chinh. 

c) CG quan quàn l nhiêm vu khaa h9c và cOng ngh: Thông báo COng 
khai ye viêc giao quyên sO ho-u kt qua cha tO chic, ca nhân có nhu câu thea 
quy djnh tai diem a kboàn 1 Diêu 25 Ngh djnh sO 70/2018/ND-CP ngày 
1 5 /5/2018 ci:ia ChInh phii. 

1.6. Các ca quan, t chic, don vi gui van bàn d ngh dãng tài các thông 
tin nêu t?i  các diem 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 Muc nay chu trách nIiim hoàn taàn 
ye tmnh dày dii, chInh xác, ding pháp 1ut ci.ia cac thông tin dê ngh däng tài. 

2. Cách thirc gui thông baa: 

2.1. Khi cung cp thông tin d däng tài trên Trang thông tin din tO ye tài san 
công, don v có thông tin can dãng tài trcrc tiêp gui van bn d ngh dãng thông tin 
ye Cuc Quàn l cOng san (B Tài chInh). 

Dja chi nhn thông tin: Trung tam dO 1iu quc gia v tài san cong (thuc Ciic 
Quàn l cOng san) - SO 28 Trân Hung Da - Haàn Kiêm - Ha Ni. 

Ngaài vic gri van bàn trrc tip, don vi cung cp thông tin can dôngthOi gui 
thu diên tO (email) têp tin da duac d.nh dng chuan duói dng ward ye da clii 
taisancong maf.gov.vn. Dê ngh các co quan, to chi.rc, don vi có nhu câu dng tài 
thông tin trên Trang thông tin din tO ye tài san cOng dang k dja clii Email vOi Ciic 
Quàn 1 cOng san xac thuc là di diên cüa don v dê giri cac thông baa b dau giá 
tài san ye Trang thông tin ye tài san cOng. 

2.2. Truàng hp c.n dãng tâi g.p, dn v cO th gui van ban dugc Scan dO chO 
k9 cua nguOi cO thâm quyên oOa don v dê ngh4 dãng tin và duqc dóng dâu cüa don 
v thea quy dinh ye da chi Email: taisancongmof.gov.vn; dOng thOi gri bn gOc 
d dOi chiêu và lu'u hO so ye Trung tam dO lieu quôc gia ye tài san cOng — Ciic 
Quàn 1' cong san trong yang 03 ngày lam vic, k tO ngày gui Email dê nguii, däng 
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tài; trung h9p Trung tam dü 1iu quc gia v tài san cong — Cic Qun 1 cong san 
không nhn dugc bàn gôc trong thai han  nêu trên dê dôi chiêu thI thông báo s bi; 
hüy hiu l\rc dng tin và go' ho tin d dng. 

2.3. Sau khi gui thông tin c.n däng tài, các dan vi;  có trách nhim theo dOi d 
biêt tInh trng thông tin dà dugc xü 1 trn Trang thông tin din ti:r ye tài san công; 
dông thOi phàn ánh kjp thai cáo van dê phát sinh (nêu co) ye so din thoai: 
024.62627888 (máylè: 116, 199, 158)dêphOihgpxir1. 

3. Thai h?n  gi:ri van bn d nghi;  các thông tin cn dng tài: 

3.1. Thông tin v ban du giá tài san cOng dugc gui v Cic Quàn 1 cOng san 
trucc 01 (mit) ngày lam vic tnró'c ngày phài dang tài lan dâu theo quy dnh ci:ia 
pháp luât ye dâu giá tài san dê lam thii tuc biên tp và dàng tài len Trang thông tin 
din tir ye tàisàn cong. 

3.2. Các truàng h cn dàng tài gp quy djnh tai  diem 2.2 Miic nay, dan vi; 
gi:ri cáo thông tin dê nghi;  däng tài v di;a chi Email: taisancongmofgov.vn tri.ió'c 
thai han  bat dâu dãng tài tôi thiêu 01 (met) ngày lam vic. 

3.3. "Ngày lam vic" neu tai  dim 3.1, 3.2 duqc tInh theo ngày lam vic cüa 
ca quan hành chInh rthà nuâc.. 

4. Trang thông tin din tir v tài san cOng se không däng tài thông tin trong 
các truang hgp sau: 

4.1. Thông báo dê nghj dang tài duc gi:ri dn Cc Quan 1 cong san chm so 
vi thai han  gui thông báo quy dj.nh tai  mic 3 nêu trên. 

4.2. Ni dung thông báo không thuc các tnrOiig hp nêu tai  mic 1 Cong van 
nay. 

4.3. Thông báo chua dugc k và dóng du dy dii 

4.4. Dan v có nhu cu dang thông tin khOng thrc hin vic gui thu din ti:r 
(Email) tp tin dã duc di;nh dng chun duOi dng word ye di;a chi 
taisancongmof.gov.vn  diing thai han  quy di;nh. 

B Tài chInh d nghi, các B, ca quan tning uang, Uy ban nhân dan cp txih 
quan tarn chi dao  cáo ca quan, to chuc, dan vi; thüc hin theo dáng quy diih.I. / 
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