
                                         

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giá khởi điểm tài sản bán đấu giá đợt 1 năm 2022 gói 01/2022/TL-

VTTB: “Vật tư thiết bị tồn kho, ứ đọng, thu hồi kém phẩm chất 

 đề nghị thanh lý” và gói 02/2022/TL-VTTB: “Vật tư thiết bị  

thu hồi là chất thải nguy hại đề nghị thanh lý”. 

 
GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ XUYÊN 

Căn cứ Quy chế Quản lý tài sản và nguồn vốn áp dụng trong Tập đoàn Điện lực 

Quốc gia Việt Nam ban hành theo quyết định số 09/QĐ-HĐTV ngày 28 tháng 01 
năm 2022; 

Căn cứ vào quyết định 184/QĐ-HĐTV ngày 27/5/2022 về việc hướng dẫn thực 
hiện Quy chế Quản lý tài sản và nguồn vốn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia 

Việt Nam tại Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thanh lý tài sản ngày 25 tháng 8 năm 2022; 

Căn cứ Tờ trình về bảng kê danh mục tài sản bán đấu giá ngày 25 tháng 08 năm 
2022; 

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Tài chính Kế toán. 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1. Giá khởi điểm 

Gói 01/2022/TL-VTTB: Vật tư thiết bị tồn kho, ứ đọng, thu hồi kém phẩm 
chất đề nghị thanh lý. 

Giá khởi điểm (không bao gồm thuế GTGT): 684,481,179 đồng. 

Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi tư triệu, bốn trăm tám mươi mốt nghìn, một trăm 

bảy mươi chín đồng 

Thuế GTGT:  65,756,971 đồng. 

Bằng chữ: Sáu mươi năm triệu, bảy trăm năm mươi sáu nghìn, chín trăm bảy 
mươi mốt đồng. 

Gói 02/2022/TL-VTTB: “Vật tư thiết bị thu hồi là chất thải nguy hại đề 
nghị thanh lý”. 

Giá khởi điểm (không bao gồm thuế GTGT): 2,491,974 đồng. 

Bằng chữ: Hai triệu, bốn trăm chín mươi mốt nghìn chín trăm bảy mươi tư 

đồng. 

 

 TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ XUYÊN 

 

Số:        /QĐ-PCPHUXUYEN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Phú Xuyên, ngày     tháng    năm 2022 



 

Thuế GTGT: 201,822 đồng. 

Bằng chữ: Hai trăm linh một nghìn tám trăm hai mươi hai đồng. 

Điều 2. Giá khởi điểm làm căn cứ để thực hiện bán đấu giá tài sản thanh lý 
VTTB của Công ty Điện lực Phú Xuyên. 

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng Phòng TCKT, Phòng KH&VT, Phòng KT&AT 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
  - Như điều 3 (để t/hiện);  

  - Lưu: VT, TCKT, (02 bản); 

 

 GIÁM ĐỐC 
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