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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     

 
 

 

              Phú Thọ, ngày      tháng 02  năm 2021 
 
 

 

 

 

    

 

                                   Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thành, thị, 

                                              - Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

                           

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH13 ngày 17/11/2016; 

Căn cứ Thông báo số 195/TB-BTP ngày 22/01/2021 của Bộ Tư pháp về 

việc công bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản 

trong cả nước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.  

Sở Tư pháp thông báo như sau: 

1. Thực hiện quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, ngày 

22/01/2021 Bộ Tư pháp đã ban hành Thông báo số 195/TB-BTP và đăng tải trên 

Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản tại địa chỉ 

https://dgts.moj.gov.vn, Sở Tư pháp thông báo đến các các sở, ban, ngành, đoàn 

thể, cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành, thị để biết, thực 

hiện đúng những quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 

2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

2. Danh sách tổ chức đấu giá và chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản sẽ tiếp 

tục được Bộ Tư pháp cập nhật và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử quốc gia 

về đấu giá tài sản tại địa chỉ https://dgts.moj.gov.vn.   

 Sở Tư pháp trân trọng thông báo./.  

 

 
Nơi nhận:  
- Như trên;                                                                                  
- GĐ, PGĐ Sở (Ô. Hải); 

- Các Tổ chức ĐGTS trên địa bàn tỉnh; 

- Lưu VT, TTra, BT&HCTP (M.30b). 

 

 

                  KT. GIÁM ĐỐC 

                 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

      Đào Minh Hải 

 

 

  

 

https://dgts.moj.gov.vn/
https://dgts.moj.gov.vn/
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