BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI

Số: 1017/ TB-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 03 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
V/v bán thanh lý tài sản
1. Tổ chức có tài sản thanh lý: Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai – Địa chỉ: 219
Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
2. Tên tài sản thanh lý: Tài sản đã qua sử dụng theo danh sách đính kèm.
3. Địa điểm xem tài sản: Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai ( Riêng salon và tủ sắt
xem tại BHXH huyện theo danh sách)
4. Thời gian đăng ký mua tài sản: 5 ngày làm việc từ ngày 04/12/2020 đến
ngày 10/12/2020. (Trừ thứ bảy, chủ nhật)
5. Hình thức bán: Trọn gói theo từng lô.
6. Giá bán:
Lô 1: Máy móc thiết bị văn phòng: 26.460.000 đồng.
Lô 2: Bàn, ghế, tủ: 45.710.000 đồng.
( Chi tiết giá bán trên danh sách tài sản đính kèm)
7. Người không được tham gia mua tài sản:
- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế
năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hoặc người
tại thời điểm đăng ký mua tài sản không nhận thức làm chủ được hành vi của
mình.
- Người có thẩm quyền quyết định bán tài sản; người trực tiếp giám định,
đánh giá lại giá trị tài sản.
- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người có thẩm
quyền quyết định bán tài sản; người trực tiếp giám định, đánh giá lại giá trị tài sản.
8. Thời gian lựa chọn người được quyền mua tài sản: 09 giờ ngày 11/12/2020
tại BHXH tỉnh Đồng Nai. Hình thức lựa chọn người được quyền mua tài sản: bốc
thăm để chọn ra cá nhân, đơn vị được quyền mua tài sản. ( Nếu nhiều cá nhân, đơn
vị đăng ký mua tài sản).
9. Chi tiết xin liên hệ:
- Đại diện Hội đồng thanh lý tài sản Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai: Ông
Phan Xuân Ngọc- điện thoại: 0989455063.
- Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai - Địa chỉ: 219 Hà Huy Giáp,
P.Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Lưu ý: Các đơn vị, tổ chức, cá nhân đến xem tài sản, đăng ký mua tài sản
thanh lý phải mang theo các giấy tờ sau:

+ Giấy giới thiệu, CMND/CCCD/Hộ chiếu còn trong thời hạn sử dụng,
Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( Nếu người mua là cơ
quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp).
+ CMND/CCCD/Hộ chiếu còn trong thời hạn sử dụng (Nếu người mua là cá
nhân).
+ Người đăng ký mua tài sản điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký (Mẫu
số 02-PĐK/TSC) và gửi lại cho cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai.
Nếu qua thời gian trên không có cá nhân, đơn vị nào đăng ký, Bảo hiểm xã
hội tỉnh Đồng Nai sẽ thực hiện thanh lý tài sản theo quy định./.
Nơi nhận:
- Giám đốc, Phó GĐ;
- Các phòng nghiệp vụ;
- BHXH các huyện,TP;
- Website BHXH tỉnh;
- Lưu: VT, KHTC.
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