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THÔNG BÁO 

Về việc công khai tình hình xử lý tài sản công năm 2021 “Bán đấu 

giá thành công xe ô tô khách hiệu Ford Transit biển kiểm soát 72A-000.70”. 

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 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/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 Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Bán xe ô tô phục vụ công tác dôi 
dư của Sở Khoa học và Công nghệ; 

Theo Hợp đồng mua bán tài sản số 06/HĐ-MB ngày 21/3/2022 và Biên 
bản bàn giao tài sản ngày 22/3/2022 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo công khai 
với các thông tin như sau: 

1. Tên của người có tài sản:   
- Tên đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Địa chỉ: 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu. 

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 

- Tên tài sản: xe ô tô khách hiệu Ford Transit biển kiểm soát 72A-000.70, 
16 chỗ ngồi”. 

- Giá khởi điểm: 117.399.000 đồng  (Một trăm mười bảy triệu, ba trăm 

chín mươi chín ngàn đồng chẵn). 

Giá trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) 

3. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu. 

- Số lượng hồ sơ tham dự 10 hồ sơ, trong đó có: 04 hồ sơ không đủ điều 
kiện để tham gia đấu giá.  

- Giá trúng đấu giá: 193.660.000 đồng  (Một trăm chín mươi ba triệu, sáu 
trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn). 

4. Khách hàng trúng đấu giá: Hộ kinh doanh Trương Văn Dũng 



   Địa chỉ: 280/93/20B Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, Quận Bình Thạnh, 

thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Khoa học và Công nghệ  tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo để tổ chức 
và cá nhân liên quan để biết.  

(Kèm theo Bảng công khai tài sản Mẫu số 09d-CK/TSC) 

 
 

Nơi nhận: 
- Sở Tài chính (để biết); 

- Website Sở KH&CN; 

-T.Tra Sở KH&CN; 

- Lưu: VT, KHTC. 

  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Danh 
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