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Kính gửi: Các Tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 563/BTTP-ĐGTS ngày 23/06/2021 của Cục Bổ trợ 

tư pháp – Bộ Tư pháp về việc triển khai Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu 

giá tài sản. Để tiếp tục triển khai hiệu quả Cổng Thông tin điện tử quốc gia về 

đấu giá tài sản, Sở Tư pháp yêu cầu các Tổ chức đấu giá trên địa bàn tỉnh: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc thông báo công khai việc đấu giá tài sản 

trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo quy định của Luật 

đấu giá tài sản và chỉ đạo của Sở Tư pháp tại Văn bản số 301/STP-BT&HCTP 

ngày 29/5/2020 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. 

2. Thời gian qua việc Bộ Tư pháp đưa Cổng Thông tin điện tử quốc gia về 

đấu giá tài sản vào vận hành, sử dụng đã góp phần đảm bảo hoạt động đấu giá 

tài sản công khai, minh bạch, khách quan, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 

nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản. Tuy nhiên, hiện nay Cục Bổ trợ tư 

pháp - Bộ Tư pháp nhận được thông tin phản ánh có việc một số đối tượng tung 

tin về việc làm giả thông báo công khai việc đấu giá giống như trên Cổng Thông 

tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản hoặc có thể can thiệp hệ thống quản trị 

Cổng thông tin để làm ẩn thông báo công khai việc đấu giá. Do đó, để đảm bảo 

thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, Sở Tư pháp yêu 

cầu các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh cẩn trọng khi tiếp nhận các 

nguồn thông tin giả mạo, không chính thống nêu trên. Cổng thông tin điện tử 

quốc gia về đấu giá tài sản có tên miền duy nhất là https:dgts.moj.gov.vn, được 

Bộ Tư pháp xây dựng, vận hành theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính an 

toàn, bảo mật, không thể can thiệp vào hệ thống. Các thông tin làm giả thông 

báo công khai hoặc có thể can thiệp hệ thống để ẩn thông báo là hoàn toàn 

không chính xác. 

3. Kịp thời báo cáo ngay với Sở Tư pháp, cơ quan có thẩm quyền trong 

trường hợp phát hiện các nguồn thông tin giả mạo, không chính thống liên quan 



đến Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản để được điều tra, xử lý 

theo quy định của pháp luật. 

 Yêu cầu các Tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận:               
- Như trên;   

- Cục BTTP-Bộ Tư pháp (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- GĐ, PGĐ Sở (Ô Hải);  

- Lưu: VT, BT&HCTP (NH. 15b). 

 

                  KT. GIÁM ĐỐC 

                   PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

                 

                  Đào Minh Hải 
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