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THÔNG BÁO 

Về việc chào giá cung cấp dịch vụ thẩm định giá tài sản, vật tư phụ tùng thu 
hồi năm 2021 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam  

 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một 
số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 89/2013/NĐ-CP quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá. 

Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-ĐS ngày 14/7/2021 của Tổng công ty Đường sắt 
Việt Nam về việc thanh lý tài sản, vật tư phụ tùng thu hồi năm 2021 tại các Chi nhánh 
trực thuộc Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. 

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức thẩm định giá tài sản, vật tư phụ 

tùng thu hồi không còn sử dụng lại được tại các Chi nhánh Xí nghiệp đầu máy thuộc 

Tổng công ty. 

Mục đích thẩm định giá: Xác định giá khởi điểm bán đấu giá tài sản, vật tư 

phụ tùng thu hồi. 

Kết quả thẩm định giá: Phát hành Chứng thư thẩm định giá. 

Thời gian thẩm định giá: tháng 7/2021. 

Thông tin liên quan đến việc thẩm định giá đề nghị liên hệ Ban Tài chính Kế 

toán - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (P.218 - 118 Lê Duẩn, Hà Nội; Số điện 

thoại: 04.38224415), trong giờ hành chính từ ngày 14 - 16/07/2021. 

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam mời các đơn vị có quan tâm gửi thư đề xuất 

cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định giá, phí thẩm định giá đề xuất (bao gồm VAT), 

thời gian hoàn thành và các nội dung khác. 

 Thư đề xuất gửi về: Ban Tài chính Kế toán - Tổng công ty ĐSVN 

P.218 - 118 Lê Duẩn - Hoàn Kiếm - Hà Nội 

Thời hạn nộp đề xuất: Trước 16h30 ngày 16/07/2021. 

Trân trọng! 

 

Nơi nhận:     

- Website TCT; 

- Lưu: VT, TCKT. 

                                                                                      

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Năng Khang 
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