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SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BẮC KẠN 

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 

Số:            /TB - TTCNTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Kạn, ngày      tháng 8  năm  2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc  bán thanh lý tài sản công hư hỏng 

không thể khắc phục sửa chữa và đã hết khấu hao 

 

Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-STNMT ngày 04/7/2016 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Bắc Kạn về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường;  

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-TTCNTT ngày 22/01/2021 của Trung tâm 

Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy 

chế quản lý tài sản công Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường 

tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-TTCNTT ngày 05/8/2021 của Trung tâm 

Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức thanh 

lý tài sản công hư hỏng không thể khắc phục sửa chữa và đã hết khấu hao; 

Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-TTCNTT ngày 11/8/2021 của Trung tâm 

Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Hội 

đồng thanh lý tài sản công hư hỏng không thể khắc phục sửa chữa và đã hết khấu 

hao; 

Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-TTCNTT ngày 20/8/2021 của Trung tâm 

Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn về việc bán thanh lý 

tài sản công hư hỏng không thể khắc phục sửa chữa và đã hết khấu hao. 

Hội đồng thanh lý tài sản công hư hỏng không thể khắc phục sửa chữa và đã 

hết khấu hao của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh 

Bắc Kạn thông báo bán thanh lý bao gồm các loại tài sản sau:   

1. Tài sản thanh lý:  01 lô tài sản gồm 11 thiết bị, trong đó: 

-  07 bộ máy vi tính; 

-  01 máy in mầu A3; 

-  01 máy in đen trắng A3; 

-  02 máy in đen trắng A4. 

( Có danh sách kèm theo). 

Các tài sản, máy móc nói trên sẽ được bán thanh lý cho đơn vị, cá nhân có 

nhu cầu mua cả 01 lô (không bán riêng lẻ). 



 

 

 

2. Thời gian bán thanh lý được thực hiện công khai từ 10 giờ ngày 

20/8/2021 đến 17 giờ  ngày 23/8/2021 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Công 

nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn.  

Mọi thông tin chi  tiết xin liên hệ phòng Tổng hợp - Công nghệ thông tin -

Lưu trữ của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc 

Kạn, điện thoại: 02093810039 ( ông Trần Ngọc Quyết). 

Hội đồng thanh lý tài sản Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi 

trường thông báo để tổ chức, cá nhân được biết./.  
   

Nơi nhận:  

Gửi bản điện tử: 
- LĐ TTCNTTTN&MT; 

- Đăng Website Sở TNMT; 

- Lưu: VT, KT, (Thiều). 

 

 GIÁM ĐỐC  

 

 
 

 

 

 

 

                  Chu Mạnh Hùng  
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