
THÔNG BÁO 

V/v gia hạn thời gian bán thanh lý tài sản 

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã có thông báo số 432/KHTN-KHCN ngày 

28/02/2017 về việc bán thanh lý tài sản, một số thông tin như sau: 

 - Danh mục tài sản thanh lý: 

STT Tên tài sản thanh lý 
Năm đưa vào 

sử dụng 
Số lượng Tình trạng 

1.  

Máy đo VC Trầm tích tự động (máy đo 

sóng, dòng chảy và trầm tích STAR 

2003) 

2000 01 Hỏng 

 - Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và xem tài sản thanh lý: 

 + Phát hành và nhận hồ sơ xin đăng ký mua tài sản thanh lý: Từ 9h00 ngày 

02/3/2017 đến trước 15h30 ngày 10/3/2017. 

+ Xem tài sản thanh lý: Từ 9h00 ngày 10/3/2017 đến trước 11h30 ngày 10/3/2017. 

 + Địa điểm: Phòng Khoa học - Công nghệ (Phòng 306E, Nhà T1), Trường Đại học 

Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. 

Nay Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo gia hạn thời gian phát hành, 

nhận hồ sơ và xem tài sản thanh lý như sau: 

- Phát hành và nhận hồ sơ xin đăng ký mua tài sản thanh lý: Từ 9h00 ngày 

02/3/2017 đến trước 15h30 ngày 17/3/2017. 

- Xem tài sản thanh lý: Từ 9h00 ngày 17/3/2017 đến trước 11h30 ngày 17/3/2017. 

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi). 

 Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Trung tâm CNTT&TT (để p/h); 

- Lưu VT, KH-CN.             
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GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa 
 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:  574/KHTN-KHCN 

 

 

Hà Nội, ngày   10   tháng 3 năm 2017 


