
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ TƯ PHÁP 

 

 Số:           /STP-BT&HCTP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                  Phú Thọ, ngày        tháng 9  năm 2021 
V/v thực hiện quy định của Luật 

Đấu giá tài sản trong bối cảnh 

phòng, chống dịch Covid-19 

 

 

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

 

Thực hiện Văn bản số 828/BTTP-ĐGTS ngày 01/9/2021 của Cục Bổ trợ 

tư pháp – Bộ Tư pháp về việc chấn chỉnh hoạt động đấu giá tài sản trong thời 

gian thực hiện giãn cách xã hội và Văn bản số 873/BTTP-ĐGTS ngày 20/9/2021 

về việc triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản, Sở Tư pháp yêu cầu các Tổ chức 

đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh: 

1. Không tổ chức thực hiện việc trả giá, tổ chức buổi công bố giá thông 

qua các phần mềm ứng dụng như zoom, zalo, gmail, google meet...việc thực 

hiện này là không đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản và có dấu hiệu vi 

phạm quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản (Cản trở, 

gây khó khăn cho người tham gia đấu giá trong việc đăng ký tham gia đấu giá, 

tham gia cuộc đấu giá).  

2. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Luật Đấu giá tài sản và 

Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 

3713/UBND-NCKS ngày 20/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. Thực hiện đúng 

quy định của Luật Đấu giá tài sản trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19, 

đảm bảo không gây cản trở, khó khăn cho người tham gia đấu giá. Trường hợp 

tổ chức cuộc đấu giá bằng hình thức đấu giá bằng lời nói tại cuộc đấu giá, bỏ 

phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá hoặc bỏ phiếu gián tiếp thì không được áp dụng 

việc trả giá hoặc tổ chức buổi công bố giá thông qua các phần mềm ứng dụng 

như zoom, zalo, gmail, google meet... 

3. Tiến hành rà soát, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung theo chỉ đạo 

của Sở Tư pháp tại Văn bản này và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 30/9/2021 để 

tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp. 

4. Giao Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp rà soát, kiểm tra đối với các 

tổ chức đấu giá tài sản thực hiện không đúng quy định, có dấu hiệu vi phạm như 



nêu trên để có biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả, kể cả việc đề nghị người có 

tài sản không xem xét, công nhận kết quả đấu giá theo quy định của pháp luật. 

Vậy, Sở Tư pháp thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn 

tỉnh biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận:               
- Như trên;   

- GĐ, PGĐ Sở (Ô Hải);  

- Lưu: VT, BT&HCTP (NH. 15b). 

 

                  KT. GIÁM ĐỐC 

                   PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

                 

                  Đào Minh Hải 
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