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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /UBND-NCKS 

Về việc triển khai thực hiện 

Thông tư số 02/2022/TT-BTP 

ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn 

tổ chức đấu giá tài sản. 

Phú Thọ, ngày       tháng 3 năm 2022 

   

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành, thị.   

 

 Ngày 08/02/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2022/TT-

BTP hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Thông tư số 02/2022/TT-BTP), 

có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/3/2022. Để triển khai thực hiện Thông tư số 

02/2022/TT-BTP thống nhất, hiệu quả, đúng quy định, Chủ tịch UBND tỉnh yêu 

cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan Trung ương đóng trên 

địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan Trung ương 

đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị  

1.1. Tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư 

số 02/2022/TT-BTP.  

1.2. Thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm của người có tài sản đấu giá, cơ 

quan chủ quản của người có tài sản đấu giá theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 

02/2022/TT-BTP. 

1.3. Người có tài sản thực hiện lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo đúng 

các tiêu chí quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTP, không đặt thêm các yêu cầu 

không có cơ sở, không cần thiết ngoài quy định của Thông tư. Việc lựa chọn phải 

được chấm điểm công khai theo Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá 

tài sản ban hành kèm theo Thông tư và thông báo công khai kết quả lựa chọn tổ 

chức đấu giá tài sản; đồng thời phải đảm bảo lựa chọn được tổ chức đấu giá tài sản 

có uy tín, năng lực, kinh nghiệm, chuyên môn thực hiện việc đấu giá, nhất là việc 

đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản công khác có giá trị lớn. 

1.4. Trong quá trình lựa chọn, người có tài sản cần xem xét, đánh giá đầy đủ 

các tiêu chí được quy định trong Thông tư số 02/2022/TT-BTP; kiểm tra, xác minh 
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các thông tin trong hồ sơ năng lực của tổ chức đấu giá tài sản; trong trường hợp các 

tổ chức đấu giá tài sản có số điểm ngang nhau cần lưu ý lựa chọn các tổ chức đấu 

giá trên địa bàn tỉnh có uy tín, năng lực, kinh nghiệm, chuyên môn thực hiện việc 

đấu giá; cân nhắc khi lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đã có hành vi vi phạm pháp 

luật, vi phạm trình tự thủ tục đấu giá, có đơn thư khiếu nại, tố cáo và bị cơ quan có 

thẩm quyền kết luận, xử lý. 

1.5. Nội dung Thông tư số 02/2022/TT-BTP được đăng tải trên Trang Thông 

tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp. 

Trường hợp cần xác minh, cung cấp thông tin về tổ chức và hoạt động của tổ chức 

đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh để lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá tài sản của 

cơ quan, đơn vị, địa phương thì có văn bản đề nghị Sở Tư pháp phối hợp, cung cấp 

thông tin. 

2. Sở Tư pháp 

 2.1.Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm 

túc nội dung Thông tư số 02/2022/TT-BTP đến công chức, viên chức trong ngành 

Tư pháp, nhất là đối với công chức, viên chức trực tiếp làm công tác quản lý nhà 

nước về đấu giá tài sản và các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. 

2.2.Chỉ đạo các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh quán triệt, triển khai 

thực hiện nghiêm túc Thông tư số 02/2022/TT-BTP. Thực hiện nghiêm túc, trung 

thực các thông tin trong hồ sơ năng lực của tổ chức đấu giá tài sản gửi người có tài 

sản để tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với các tiêu chí lựa chọn tổ 

chức đấu giá tài sản quy định tại Phụ lục 1 - Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ 

chức đấu giá tài sản ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP. Chịu trách 

nhiệm theo quy định pháp luật về hành vi giả mạo, gian dối đối với các thông tin 

trong hồ sơ năng lực của tổ chức đấu giá tài sản. 

2.3. Thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về việc lựa chọn tổ chức 

đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật. 

2.4. Thực hiện công bố trên Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp và gửi Bộ 

Tư pháp thông tin về tổ chức đấu giá tài sản không thực hiện thông báo công khai 

việc đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 57 Luật Đấu giá tài sản. 

2.5. Đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh  

và Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp nội dung Thông tư số 02/2022/TT-BTP. 

Kịp thời cung cấp thông tin về tổ chức, hoạt động của tổ chức đấu giá tài sản khi 

có văn bản đề nghị phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 
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 Trên đây là một số công việc liên quan đến tổ chức triển khai thực hiện Thông 

tư số 02/2022/TT-BTP, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành, đoàn thể, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND 

các huyện, thành, thị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai 

thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời phản ánh gửi UBND tỉnh (qua 

Sở Tư pháp) để chỉ đạo giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Tư pháp; 

- Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP; 

- CV:KT1, KT3, TH4, TH1; 

- Lưu: VT, NC1. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phan Trọng Tấn 
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