
                               

  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thanh lý vật tư thiết bị thu hồi tháo dỡ từ công 

trình Nhà làm việc Điện lực Ô Môn (cũ) 

 
 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. CẦN THƠ 

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-HĐTV ngày 24/7/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công 

ty Điện lực miền Nam v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực TP. Cần 

Thơ trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam; 

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐTV ngày 28/01/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về 

việc ban hành Quy chế quản lý tài sản và nguồn vốn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt 

Nam; 

Căn cứ Biên bản hop̣ xác định giá sàn vật tư thu hồi thanh lý của Công ty Điện lực TP. Cần 

Thơ, 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Thanh lý lô VTTB thu hồi tháo dỡ từ công trình Nhà làm việc Điện lực Ô Môn (cũ) 

(đính kèm phụ lục) của Công ty Điện lực TP.Cần Thơ, cụ thể như sau: 

Giá trị sổ sách của VTTB dự kiến thanh lý : 230.786.918  

Giá trị sổ sách của VTTB đề nghị giữ lại, không thanh lý : 0 

Tổng cộng giá trị sổ sách của VTTB đề nghị thanh lý : 230.786.918  

Giá trị dự kiến thu hồi : 230.786.918  

 Bằng chữ : Hai trăm ba mươi triệu, bảy trăm tám mươi sáu ngàn, chín trăm mười 

tám đồng. 

Điều 2. Các Phòng Kế hoạch vật tư, Tài chính kế toán, Kỹ thuật, Kiểm tra thanh tra & Pháp 

chế phối hợp thực hiện việc thanh xử lý theo đúng qui định hiện hành.  

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng các Phòng: Kế hoạch vật tư, Tài chính kế toán, Kỹ thuật, 

Kiểm tra thanh tra & Pháp chế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận:                                       GIÁM ĐỐC 
- Như điều 3 (thực hiện); 

- Phòng VTCNTT “đăng lên  

Cổng thông tin điện tử của PCCT & SPC”; 

- Lưu: VT, KHVT (MT.1) 

 

                                                                                                           Nguyễn Văn Quảng 

TỔNG CÔNG TY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

CTY ĐIỆN LỰC TP. CẦN THƠ  
 

 

 

Số:                       /QĐ-PCCT      Cần Thơ, ngày        tháng       năm 2022 
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Phụ lục vật tư thiết bị thu hồi 

 

Stt Hạng Mục Đvt  Khối lượng  
Tình trạng chất 

 lượng 
 

A NHÀ LÀM VIỆC      
 

I Thép kết cấu kg  19.492  
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

II Các vật tư khác    
 

 
 

 Tầng trệt    
 

1 

Phòng tổng hợp 
  

 
 

Cửa đi sắt kính 4 cánh: 2,4m x 2,25m Bộ 2,00 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

Cửa sổ sắt kính 4 cánh: 1,25m x 2,85m Bộ 3,00 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

Cửa đi nhôm kính 1 cánh: 1,3x2,6m m2 3,38 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

Khung nhôm kính: 1,4 x 2,25 
m2 

3,15 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

Khung nhôm kính: 1,3 x 2,25 
m2 

2,93 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

2 

Phòng phó giám đốc   
 

 
 

Cửa đi sắt kính 4 cánh: 2,4m x 2,25m Bộ 1,00 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

Cửa sổ sắt kính 4 cánh: 1,25m x 2,85m Bộ 1,00 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

3 

Phòng kinh doanh   
 

 
 

Cửa đi sắt kính 4 cánh: 2,4m x 2,25m Bộ 3,00 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

Cửa sổ sắt kính 2 cánh: 0,9m x 1,2m Bộ 3,00 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

Vách ngăn nhôm kính 5,55 x 2,25 m2 12,49 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

4 

Phòng TP kinh doanh   
 

 
 

Cửa đi sắt kính 1 cánh: 0,9m x 2,25m Bộ 1,00 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

Cửa sổ sắt kính 2 cánh: 0,9m x 1,2m Bộ 1,00 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

  Lầu 1   
 

 
 

1 

Phòng giám đốc   
 

 
 

Cửa đi sắt kính 4 cánh: 2,4m x 2,25m Bộ 1,00 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

Cửa sổ sắt kính 4 cánh: 1,25m x 2,85m Bộ 1,00 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

Vách ngăn nhôm kính: 5,5 x 3,2 m2 17,60 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

Vách nhôm kính: 1,4 x 2,35 m2 3,29 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

2 Phòng họp (hội trường)   
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Stt Hạng Mục Đvt  Khối lượng  
Tình trạng chất 

 lượng 
 

Cửa đi sắt kính 4 cánh: 2,4m x 2,25m Bộ 2,00 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

Cửa sổ sắt kính 4 cánh: 1,25m x 2,85m Bộ 2,00 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

3 

Phòng KHKT   
 

 
 

Cửa đi sắt kính 4 cánh: 2,4m x 2,25m Bộ 2,00 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

Cửa sổ sắt kính 2 cánh: 0,9mx1,2m Bộ 2,00 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

4 

Kho hồ sơ   
 

 
 

Cửa đi sắt kính 4 cánh: 2,4m x 2,25m Bộ 1,00 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

Cửa sổ sắt kính 2 cánh: 0,9m x 1,2m Bộ 1,00 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

5 

Phòng máy tính   
 

 
 

Cửa đi sắt kính 1 cánh: 0,9m x 2,25m Bộ 1,00 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

Cửa sổ sắt kính 1 cánh: 0,9m x 1,2m Bộ 1,00 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

6 

Lan can cầu thang bằng sắt   
 

 
 

KT: (1 x 3,4 x 4) Kg 69,76 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

7 

Khung lan can cầu thang sắt hộp 30 x 30   
 

 
 

KT: 1,1 x 0,8 Kg 25,06 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

8 

Mái tole   
 

 
 

0,0004*2,8*4,1*7850 Kg 36,05 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

   
 

B KHỐI PHỤ TRỢ   
 

 
 

I Phòng GDKH   
 

 
 

1  Thép kết cấu Kg  278,94 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

2 Các vật tư khác    
 

  Cửa sắt kéo: 1,6m x 2,2m (3 bộ) m2 10,56 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

  Cửa đi nhôm kính: 1,1m x 2,2m m2 2,42 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

  Cửa kính bản lề sàn: 2,1m x 2,6m m2 10,92 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

  Mái che di động dài 6,5m Bộ 1,00 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

  

Mái tole: 1,2m x 4m   
 

 
 

0,0004*1,2*4*7850 Kg 15,07 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

  Xà gồ sắt hộp: 30 x 60 dài 4m (2 cây)   
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Stt Hạng Mục Đvt  Khối lượng  
Tình trạng chất 

 lượng 
 

((4*2)/6)*9,85 Kg 13,13 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

II Kho vật tư   
 

 
 

 1 Thép kết cấu Kg  1068,04 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

 2 Các vật tư khác    
 

  Cửa sổ sắt kính 2 cánh: 1,2m x 4m Bộ 2,00 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

  Cửa đi sắt kính 4 cánh: 2,2m x 2,4m Bộ 1,00 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

  Cửa sổ sắt kính: 1,2m x 1,8m Bộ 2,00 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

  

Mái tole: 7,2m x 15m   
 

 
 

0,0004*7,2*15*7850 Kg 339,12 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

III Phòng trực S/C điện   
 

 
 

 1 Thép kết cấu  Kg 322,1 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

2 Các vật tư khác    
 

  Cửa đi nhôm kính: 3,6m x 3,2m m2 11,52 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

  Cửa sổ nhôm kính: 1,6m x 1,6m x 2 m2 5,12 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

  

Mái tole: 5,8 x 6,2 Kg 
 

 
 

0,0004*5,8*6,2*7850 Kg 112,91 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

  Xà gồ sắt hộp: 40 x 80 (7 cây) Kg 89,59 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

  

Mái tole che trước: 2 x 6   
 

 
 

0,0004*2*6*7850 Kg 37,68 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

  Bán kèo 30 x 60 dài 2m 4 khung Kg 63,30 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

  Xà gồ sắt hộp: 20 x 40 dài 6m (6 cây) Kg 38,76 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  

  Cửa cổng sắt đẩy (không có motor) Kg 343,55 
Hàng thu hồi không thể sử 

dụng được  
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