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UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ TƯ PHÁP 

    

Số:         /STP-BT&HCTP 

Về việc tiếp tục triển khai thực 

các quy định của pháp luật về đấu 

giá tài sản 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     

 
 

 

            Phú Thọ, ngày       tháng  4  năm 2022 

             

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

  

Thực hiện Văn bản số 658/UBND-KTN ngày 03/03/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc tiếp tục chỉ đạo công tác đấu giá đất và tăng cường công tác 

quản lý tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 

882/UBND-NCKS ngày 21/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai, 

thực hiện Thông báo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động 

bổ trợ tư pháp của Ban pháp chế HĐND tỉnh; Văn bản số 962/UBND-NCKS 

ngày 25/03/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 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 trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp yêu cầu các Tổ chức 

đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh: 

1. Tiếp tục tăng cường phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm các quy định 

của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật có liên quan; tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Thông tư số 

02/2022/TT-BTP đến toàn bộ đấu giá viên, nhân viên, người lao động của tổ 

chức mình. 

2. Phối hợp, chịu trách nhiệm kiểm tra thông tin về quyền được bán tài 

sản do người có tài sản đấu giá cung cấp. Quan tâm, chú trọng công tác củng cố, 

kiện toàn tổ chức; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ 

chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ đấu giá viên, nhân viên của tổ 

chức mình. Tập trung nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ cho các cơ quan, tổ 

chức cá nhân khi có yêu cầu. 

3. Thực hiện nghiêm túc, trung thực các thông tin trong hồ sơ 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 khi thiết lập hồ sơ năng lực của tổ chức mình gửi người có tài 

sản để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Chịu trách nhiệm theo quy định của 
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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. 

4. Thực hiện lưu trữ, quản lý chặt chẽ đối với hồ sơ các vụ việc đấu giá tài 

sản theo đúng quy định của pháp luật để thuận tiện tra cứu khi các cơ quan quản 

lý nhà nước yêu cầu báo cáo và tiến hành hoạt động thanh tra, kiểm tra. Thực 

hiện nghiêm chế độ báo cáo, thống kê gửi về Sở Tư pháp theo quy định. 

5. Tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan đảm bảo duy trì an 

ninh, trật tự trong các cuộc đấu giá tài sản. Căn cứ tình hình dịch dịch bệnh 

Covid - 19 để áp dụng linh hoạt các hình thức đấu giá cho phù hợp với từng thời 

điểm cụ thể.  

6. Giao Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp chủ trì phối hợp với Thanh 

tra Sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động 

của các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, kể cả việc thanh tra, kiểm tra 

đột xuất để kịp thời phát hiện sai phạm, chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định 

của pháp luật. Đề xuất thành lập Tổ giám sát để trực tiếp giám sát thường xuyên, 

đột xuất công tác tổ chức đấu giá đối với các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn 

tỉnh. 

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

khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                              

- Như trên;  

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- GĐ, PGĐ Sở (Ô. Hải); 

- Thanh tra Sở; 

- Phòng BT&HCTP; 

- Lưu VT, BT&HCTP. (NH.15b). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

    Đào Minh Hải 
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