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THÔNG BÁO
V/v bán thanh lý Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ

__________________________________

Căn cứ Quyết định số 275/QĐ-EVNI ngày 13/05/2022 của Tổng Giám đốc Công ty 
cổ phần EVN Quốc tế về việc thanh lý tài sản cố định;

Căn cứ Quyết định số 276/QĐ-EVNI ngày 13/05/2022 của Tổng Giám đốc Công ty 
cổ phần EVN Quốc tế về việc thành lập Hội đồng thanh lý Tài sản cố định, CCDC tại 
EVNI;

Căn cứ Tờ trình của phòng Tổng hợp ngày 20/05/2022 về phương án thanh lý tài sản 
và công cụ dụng cụ của Công ty cổ phần EVN Quốc tế;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng thanh lý Công ty cổ phần EVN Quốc tế.
Hội đồng thanh lý Công ty cổ phần EVN Quốc tế thông báo đến các tổ chức, cá 

nhân về việc bán thanh lý TSCĐ, CCDC của Công ty như sau:
1. Danh mục TSCĐ, CCDC thanh lý: như phụ lục chi tiết đính kèm.
2. Nguyên tắc thanh lý:
- Người mua chào giá và số lượng muốn mua theo Mẫu phiếu đặt mua do Công ty 

phát hành vào Ngày bán thanh lý. 
- Người được quyền mua đầu tiên là người có giá chào cao nhất đối với từng loại 

mặt hàng thanh lý. Trường hợp người mua đầu tiên mua không hết số lượng mặt hàng 
thanh lý thì chọn người mua có giá mua cao thứ hai….

- Trường hợp có từ 2 người chào giá mua bằng nhau sẽ tổ chức bốc thăm quyền lựa 
chọn trước vật dụng đặt mua.

- Phiếu đặt mua hợp lệ là phiếu do Công ty phát ra và có chữ ký xác nhận của người 
đặt mua.

3. Phương án bán thanh lý:
- Người mua đăng ký mua tại phòng Tổng hợp trước 17g ngày 20/6/2022.
- Người mua điền vào Phiếu đặt mua, ký, ghi họ tên và bỏ vào trong thùng kín (do 

Hội đồng chuẩn bị).
- Sau khi người mua đã thực hiện xong việc đặt mua, Hội đồng sẽ thống kê các 

phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, giá mua, số lượng mua của người tham gia mua, kết 
quả thống kê sẽ được Hội đồng thông báo trước toàn thể người mua. 



- Người mua được quyền xem trước các vật dụng trong những ngày Hội đồng thanh 
lý thông báo xem trước vật dụng.

- Người được quyền mua nộp tiền đầy đủ cho phòng Tài chính – Kế toán Công ty 
trong vòng 24 giờ kể từ khi Hội đồng thông báo kết quả.

- Trường hợp người được quyền mua từ chối mua hoặc không nộp đủ tiền theo 
thông báo kết quả bán thanh lý của Hội đồng thì được xem như từ bỏ quyền mua.

- Người mua vật dụng sẽ chịu các chi phí phát sinh để tháo dỡ, lắp đặt, vận chuyển 
và các chi phí liên quan khác.

4. Ngày bán thanh lý: 08g30 ngày 21/06/2022.
Cá nhân và tổ chức đăng ký mua liên hệ chị Bùi Thị Tuyết - Phòng Tổng hợp, số 

điện thoại: 0236.625.56.56.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
- CBNV Công ty;
- Các đơn vị, cá nhân thu mua;
- BLĐ (để báo cáo);
- Lưu: TH.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THANH LÝ

Lê Vũ Ninh



DANH MỤC TSCĐ, CCDC BÁN THANH LÝ
(Đính kèm Thông báo số ……/TB-EVNI ngày 16/6/2022)

TT Mã hiệu Tên TSCĐ,  CCDC ĐVT Số lượng bán

1 Máy chủ Loại 1 HP Proliant ML 370G5 Bộ 1

2 Máy chủ Loại 2 HP Proliant ML 370G5 Bộ 1

3 5TH Bàn làm việc 1200x625x750 cái 1

4 21TH Bàn làm việc 1600x750x750 cái 1

5 39TH Bàn vi tính 1200x650x750 cái 1

6 36TH Máy in phun SP-T60 máy 1

7 13TH Máy in khổ A4 HP printer LaserJet1160 cái 1

8 1TC Bàn làm việc 1200x 625x750 Cái 3

9 14TC Ghế gấp 460x460x860 Cái 4

10 29TC Bàn làm việc sơn PU, MS: D2010H24 Cái 1

11 5KT Bàn làm việc 1,2m cái 6

12 8KT Bàn làm việc cái 1

13 09KT Bàn để máy tính (nhỏ) cái 1
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