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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản thanh lý Cột anten dây co, thiết 

bị điện, điện tử, cột bêtông, thang máy OTIS và các loại tài sản khác đã hư 

hỏng của Viễn thông Quảng Trị năm 2021. 

  
 

GIÁM ĐỐC VIỄN THÔNG QUẢNG TRỊ 

 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; 

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ về quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản; 

Căn cứ Quyết định số 675/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 06/12/2007 của Hội đồng 

quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam v/v thành lập Viễn thông Quảng 

Trị; 

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 31/05/2016 của Hội 

đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam v/v ban hành quy chế tổ 

chức và hoạt động của Viễn Thông Quảng Trị; 

Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-VNPT-HĐTV- KTTC ngày 20/11/2019 của Hội 

đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc thẩm quyền 

quyết định thanh lý, nhượng bán tài sản; 

Căn cứ công văn số 2700/VNPT-KTTC ngày 31/05/2018 của Tập đoàn BC-VT 

Việt Nam v/v thanh lý, nhượng bán tài sản ứ đọng, chờ thanh lý; xử lý nợ phải thu, 

phải trả; 

Căn cứ Quyết định số 217/QĐ-VNPT-QTI-NSTH ngày 20/02/2021 của Giám 

đốc Viễn thông Quảng Trị về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản, vật tư, thiết 

bị Viễn thông Quảng Trị năm 2021; 

Căn cứ kế hoạch xử lý tài chính năm 2021 của Viễn thông Quảng Trị. 

 

 



QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bán đấu giá tài sản thanh 

lý Cột anten dây co, thiết bị điện, điện tử, cột bêtông, thang máy OTIS và các loại 

tài sản khác đã hư hỏng của Viễn thông Quảng Trị năm 2021. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi Hội 

đồng thanh lý và Hội đồng đấu giá tài sản Viễn thông Quảng Trị thực hiện xong 

việc bán đấu giá tài sản nêu trên. 

Điều 3. Hội đồng thanh lý, Hội đồng đấu giá tài sản, các Ông (Bà) Trưởng các 

Phòng KHKT, KTĐT, NSTH, Giám đốc các trung tâm trực thuộc chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định này./. 

 

 
 GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Anh Hưng PGĐ (Để p/h); 

- Lưu: VT, KTKH. 

 
 

Số eOffice: 940099/VBKS 

 Lê Văn Chiến  
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