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UBND TỈNH HÀ GIANG 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /QĐ-STC 

 
                Hà Giang, ngày      tháng 10 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá 10 xe ô tô thanh lý 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH HÀ GIANG 

Căn cứ Luật Quản lý sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 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 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 Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh 

Hà Giang về việc quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Tài chính tỉnh Hà Giang; 

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh về 

việc thu hồi, thanh lý  xe ô tô sau khi thực hiện sắp xếp lại, xử lý của các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Giang; 

Căn cứ biên bản xác định giá khởi điểm bán đấu giá 10 xe ô tô phục vụ công 
tác thực hiện thanh lý ngày 21/10/2021; 

Theo đề nghị của phòng Quản lý Giá - Công sản, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá xe ô tô theo quyết định của 

UBND tỉnh, cụ thể như sau: 

 1. Số lượng xe ô tô bán đấu giá: 10 xe. 

 2. Giá khởi điểm: 480.000.000 đồng (Bốn trăm tám mươi triệu đồng chẵn). 

(Giá khởi điểm của từng xe ô tô chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

Mức giá trên không bao gồm thuế VAT. 

Điều 2. Phòng Quản lý Giá - Công sản,  Sở Tài chính tỉnh Hà Giang có trách 

nhiệm lựa chọn tổ chức có chức năng bán đấu giá tài sản để bán đấu giá tài sản 

theo quy định. 
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Khi bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá, Phòng Quản lý Giá - Công sản, 

Sở Tài chính tỉnh Hà Giang có trách nhiệm thu hồi 10 biển kiểm soát xe ô tô và 

nộp tại Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Hà Giang. 

Toàn bộ số tiền thu được từ bán tài sản được nộp vào tài khoản tạm giữ của 

Sở Tài chính số: 3941.0.1040736.00000 tại Kho bạc nhà nước tỉnh Hà Giang. Số 

tiền thu được sau khi trừ đi các chi phí có liên quan đến việc bán tài sản, số còn lại 

nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. 

Điều 3. Trưởng phòng Quản lý Giá - Công sản và các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Như điều 3; 

- LĐạo sở; 

- Phòng NS-TH (Đăng tải trên Website STC); 

- Lưu VT, GCS (2). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

                       PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đặng Quốc Toản 
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