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THÔNG BÁO 

Kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản phần vật liệu, vật tư thu hồi từ 

việc phá dỡ công trình xây dựng trên đất Trường Tiểu học Long Phú C (dãy 03 

phòng học), ấp Bưng Long, xã Long Phú, huyện Long Phú và Trường Tiểu học 

Trường Khánh B (gồm: dãy 04 phòng học, nhà vệ sinh và nhà vệ sinh tạm), ấp 

Trường Thành A, xã Trường Khánh, huyện Long Phú 

 

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-PGDĐT ngày 16/12/2022 của Trưởng Phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện Long Phú về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức 

thẩm định giá tài sản phần vật liệu, vật tư thu hồi từ việc phá dỡ công trình xây 

dựng trên đất Trường Tiểu học Long Phú C (dãy 03 phòng học), ấp Bưng Long, xã 

Long Phú, huyện Long Phú và Trường Tiểu học Trường Khánh B (gồm: dãy 04 

phòng học, nhà vệ sinh và nhà vệ sinh tạm), ấp Trường Thành A, xã Trường Khánh, 

huyện Long Phú. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Phú thông báo kết quả lựa chọn tổ chức 

thẩm định giá tài sản, như sau: 

1. Thông tin tài sản thẩm định giá 

- Phần vật liệu, vật tư thu hồi từ việc phá dỡ công trình xây dựng trên đất Trường 

Tiểu học Long Phú C (dãy 03 phòng học), ấp Bưng Long, xã Long Phú, huyện 

Long Phú và Trường Tiểu học Trường Khánh B (gồm: dãy 04 phòng học, nhà vệ 

sinh và nhà vệ sinh tạm), ấp Trường Thành A, xã Trường Khánh, huyện Long Phú . 

- Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở xác định giá khởi điểm bán thanh lý tài sản. 

2. Tổ chức thẩm định giá tài sản được lựa chọn  

- Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và thẩm định giá Sao Việt. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0313932064 

cấp ngày: 26/07/2016 (cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 09/07/2018), nơi cấp: Phòng 

Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. 

- Địa chỉ: Số 574A, Trường Sa, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh. 

- Người đại diện theo pháp luật (ông): Lê Diễm Phúc, chức danh: Tổng Giám đốc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Phú thông báo kết quả lựa chọn tổ chức 

thẩm định giá tài sản đến quý công ty được biết để tiến hành ký kết hợp đồng dịch vụ 

thẩm định giá tài sản với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Phú theo quy định.  

Lưu ý: Trong thời hạn kể từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 19/12/2022 mà 

quý Công ty không đến liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Phú làm thủ 

tục để ký kết hợp đồng dịch vụ thẩm định giá tài sản thì xem như quý Công ty từ chối 
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ký kết hợp đồng với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Phú sẽ tiến hành lựa chọn 

tổ chức thẩm định giá tài sản khác theo quy định. 

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý công ty./. 

Nơi nhận:  
- Niêm yết tại nơi có tài sản; 

- Trang thông tin điện tử huyện (đăng thông báo); 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Trần Mạnh Thùy Trang 
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