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THÔNG BÁO 

Về việc hủy bỏ Thông báo số 56/TB-TCĐN ngày 16/7/2021 
 

 

Ngày 16/7/2021, Trường đã ban hành Thông báo số 56/TB-TCĐN về việc 
bán tài sản thanh lý năm 2020 (gọi tắt là Thông báo số 56), trong đó hình thức 
bán thực hiện: Niêm yết giá, được đăng tải công khai trên bảng tin và trang web 
của Trường.  

Ngày 27/7/2021 Trường nhận được Công văn số 2521/STC-QLG&CS 
của Sở Tài Chính về việc đăng tải thông tin trên trang thôn tin điện tử về tài sản 
công (gọi tắt là Công văn số 2521).  

Tại Công văn trên có nội dung: Tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh khi thực 
hiện bán tài sản công theo hình thức đấu giá, niêm yết giá, sử dụng tài sản công 
vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết, mua sắm tài sản công theo phương 
thức tập trung phải gửi các thông tin quy định đến Bộ Tài chính (Cục Quản lý 
công sản) để đăng tải trên Trang thông tin điện tử về tài sản công tại địa chỉ 
http://taisancong.vn theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 
12006/BTC-QLCS ngày 02/10/2018. 

Theo đó, nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai minh bạch trong việc bán 
tài sản thanh lý theo kết qủa kiểm kê hàng năm tại Trường theo quy định của 
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (trên cơ sở thực hiện theo tinh thần Công 
văn số 2521), Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận hủy bỏ Thông báo số 56; 
đồng thời sẽ thực hiện việc đăng tải thông tin bán tài sản thanh lý năm 2020 của 
Trường trên Trang thông tin điện tử: Trung tâm dữ liệu về tài sản công (thuộc 
Thời báo Tài chính Việt Nam). 

Nay, Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận trân trọng thông báo để các 
cá nhân, tổ chức trong và ngoài Trường được biết./.    

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 
- Các đơn vị thuộc Trường; 
- Các tổ chức đoàn thể trong Trường; 
- Các thành viên trong HĐTLTS; 
- Lưu: VT, TV, HCQT. 
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