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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt giá trị khởi điểm lô VTTB ứ đọng, kém, mất phẩm chất, để 

thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá ( lô 2.2020)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG

Căn cứ luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, nghị định số 
63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014.

Căn cứ luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, nghị định số 
62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thị hành 
luật đấu giá tài sản.

Căn cứ Quyết định số 4298/QĐ- EVN NPC ngày 28/12/2018 của Tổng Công ty 
Điện lực Miền Bắc về việc : Ban hành Quy định về công tác quản lý vật tư và thanh 
xử lý nhượng bán tài sản áp dụng trong Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc;

Theo đề nghị của Phòng Tài chính kế toán và Phòng Kế hoạch & Vật tư;
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt giá trị khởi điểm lô VTTB tồn kho, ứ đọng, cũ, kém, mất phẩm 
chất, lạc hậu kỹ thuật, chậm luân chuyển, không còn sử dụng hoặc sử dụng không 
hiệu quả năm 2020 lô 2 ( có phụ lục chi tiết kèm theo) như sau :

1. Giá trị sổ sách còn lại : 1.050.734.661 đồng ( Bằng chữ: Một tỷ, không trăm 
năm mươi triệu, bảy trăm ba mươi tư nghìn, sáu trăm sáu mươi mốt đồng) .

- Số lượng : 307 mục ;
2. Giá khởi điểm để bán đấu giá lô TS, VTTB tồn kho ứ đọng, cũ, kém, mất 

phẩm chất, lạc hậu kỹ thuật, chậm luân chuyển, không còn sử dụng hoặc sử dụng 
không hiệu quả lô 2 năm 2020 : 3.262.721.994 đồng ( Bằng chữ: Ba tỷ, hai trăm sáu 
mươi hai triệu, bảy trăm hai mươi mốt nghìn, chín trăm chín mươi tư đồng) .

Điều 2.Giao Phòng Công nghệ thông tin đăng ký danh mục, giá trị sổ sách lên 
trang tin của nghành từ ngày 08/7/2020 đến hết 14h ngày 13/7/2020, Giao phòng 
KH&VT làm báo cáo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá.

Điều 3. Các ông ( bà ) trưởng các Phòng: Kế hoạch &Vật tư, Tài chính kế toán, 
Quản lý Đấu thầu và các phòng liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành quyết 
định này./.
Nơi nhận :
- Như điều 2;
- Lưu VT;KH&VT.

GIÁM ĐỐC

Vũ Đức Hoan
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