
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ TƯ PHÁP 

    

  Số:         /STP-BT&HCTP 

Về việc triển khai thực hiện 

Thông tư số 02/2022/TT-BTP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

                 Phú Thọ, ngày       tháng  8 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. 

 

Thực hiện Văn bản số 1949/BTP-BTTP ngày 14/6/2022 của Bộ Tư pháp 

về việc triển khai 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 (Thông tư số 

02/2022/TT-BTP). Để tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-

BTP thống nhất, hiệu quả, đúng quy định, Sở Tư pháp đề nghị các sở, ban, 

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

huyện, thành thị phối hợp thực hiện: 

1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư 

số 02/2022/TT-BTP; Văn bản số 962/UBND-NCKS ngày 25/3/2022 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. Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ 

bán đấu giá tài sản (đặc biệt là tài sản công), xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 

2. Để hiểu đúng và áp dụng thống nhất Thông tư số 02/2022/TT-BTP, Sở 

Tư pháp đề nghị lưu ý một số vấn đề sau: 

2.1. Việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Thông tư 

số 02/2022/TT-BTP được áp dụng đối với tổ chức đấu giá tài sản. Chi nhánh, 

Văn phòng đại diện của tổ chức đấu giá tài sản có thể nộp thay hồ sơ đăng ký 

tham gia lựa chọn nhưng hồ sơ đó phải đứng tên của tổ chức đấu giá tài sản và 

phải được tổ chức đấu giá tài sản ủy quyền hợp lệ. Người có tài sản đấu giá 

không nhận hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn đứng tên Chi nhánh, Văn phòng 

đại diện của tổ chức đấu giá tài sản. 

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là kết quả đánh giá, chấm điểm 

đối với từng hồ sơ đăng ký tham gia của từng tổ chức đấu giá tài sản. 

2.2. Thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đối với các trường hợp tổ 

chức đấu giá tài sản bị trừ điểm quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 5 Thông 

tư số 02/2022/TT-BTP được tính bắt đầu từ ngày 25/3/2022. 

Năm trước liền kề nêu tại các khoản 1, 2, 6, 8 Mục III Phụ lục I Thông tư 

số 02/2022/TT-BTP được tính bắt đầu từ năm 2021. 

2.3. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản cùng loại tài sản với tài sản dự kiến 

đưa ra đấu giá quy định tại khoản 1 mục III Phụ lục I Thông tư số 02/2022/TT-
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BTP bao gồm hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản hoặc hợp đồng sửa đổi, bổ sung 

hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đã ký (áp dụng đối với cả trường hợp đấu giá 

thành và đấu giá không thành). 

2.4. Mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi 

điểm của các cuộc đấu giá thành tài sản cùng loại với tài sản dự kiến đưa ra đấu 

giá trong năm trước liền kề của tổ chức đấu giá tài sản quy định tại khoản 2 mục 

III Phụ lục I Thông tư số 02/2022/TT-BTP được tính theo công thức: lấy mức 

chênh lệch giữa trung bình cộng của giá trúng đấu giá với trung bình cộng của 

giá khởi điểm nhân với 100 và chia cho trung bình cộng của giá khởi điểm. 

Ví dụ: Trong năm trước liền kề, tổ chức đấu giá tài sản thực hiện được 

tổng số 03 cuộc đấu giá thành tài sản cùng loại với tài sản dự kiến đưa ra đấu 

giá. Cuộc đấu giá thứ nhất có giá khởi điểm là 3 tỷ, giá trúng đấu giá 5 tỷ. Cuộc 

đấu giá thứ hai có giá khởi điểm là 2 tỷ, giá trúng đấu giá 3 tỷ. Cuộc đấu giá thứ 

ba có giá khởi điểm là 1 tỷ, giá trúng đấu giá 4 tỷ. Trung bình cộng của giá trúng 

đấu giá là (5 tỷ + 3 tỷ +4 tỷ)/3 cuộc = 4 tỷ. Trung bình cộng của giá khởi điểm là 

(3 tỷ + 2 tỷ +1 tỷ)/3 cuộc = 2 tỷ. Mức phần trăm (%) chênh lệch để tính điểm là: 

(4-2)x100/2 = 100%. 

2.5. Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản của tổ chức đấu giá 

tài sản quy định tại khoản 3 mục III Phụ lục I Thông tư số 02/2022/TT-

BTP được tính như sau: 

- Đối với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thì thời gian hoạt động được 

tính từ thời điểm có Quyết định thành lập. 

- Đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh theo quy định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 

của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 

04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và đã thực hiện chuyển đổi theo 

quy định của Luật Đấu giá tài sản (đã nộp hồ sơ đến Sở Tư pháp để thực hiện 

chuyển đổi và có doanh nghiệp đấu giá tài sản mới kế thừa toàn bộ quyền, lợi 

ích hợp pháp và nghĩa vụ trong hoạt động đấu giá tài sản của doanh nghiệp này) 

thì thời gian hoạt động quy định tại khoản 3 mục III Phụ lục I Thông tư 

số 02/2022/TT-BTP được tính từ thời điểm doanh nghiệp đấu giá tài sản được 

cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CP, 

Nghị định số 17/2010/NĐ-CP . 

- Đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh theo quy định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP, Nghị định 

số 17/2010/NĐ-CP nhưng không thực hiện chuyển đổi theo quy định của Luật 

Đấu giá tài sản (không nộp hồ sơ đến Sở Tư pháp để thực hiện chuyển đổi, 

không có doanh nghiệp đấu giá tài sản nào kế thừa toàn bộ quyền, lợi ích hợp 

pháp và nghĩa vụ trong hoạt động đấu giá tài sản của doanh nghiệp đấu giá tài 

sản này) thì thời gian hoạt động trước đây không được tính vào thời gian hoạt 

động cho bất cứ doanh nghiệp đấu giá tài sản nào khác. 

2.6. Số lượng hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản cùng loại với tài sản dự 

kiến đưa ra đấu giá, số lượng cuộc đấu giá thành tài sản cùng loại với tài sản dự 

kiến đưa ra đấu giá phải được kê khai đầy đủ, thống nhất với số liệu trong báo 
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cáo của tổ chức hành nghề đấu tài sản gửi Sở Tư pháp; trường hợp tổ chức đấu 

giá liệt kê không đầy đủ, không thống nhất thông tin với số liệu trong báo cáo tổ 

chức hành nghề đấu tài sản gửi Sở Tư pháp thì được coi là cố ý cung cấp thông 

tin không chính xác về tiêu chí trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn. 

2.7. Người có tài sản đấu giá phải thông báo công khai các tiêu chí cụ thể 

và số điểm chấm của mục V Phụ lục I Thông tư số 02/2022/TT-BTP về “Tiêu 

chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định” khi 

thông báo công khai tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. 

2.8. Người có tài sản đấu giá căn cứ thông tin trong hồ sơ đăng ký tham 

gia lựa chọn của tổ chức đấu giá tài sản tại thời điểm tổ chức đấu giá tài sản nộp 

hồ sơ để tự đánh giá, chấm điểm theo các tiêu chí lựa chọn quy định tại Phụ lục I 

ban hành kèm theo Thông tư và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, chấm 

điểm đó. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan (không phải là người có tài 

sản) nếu có thông tin tiêu chí chấm điểm của tổ chức đấu giá tài sản thì không tự 

chấm điểm và không được công khai việc chấm điểm kèm theo các thông tin 

tiêu chí đó trừ trường hợp cung cấp thông tin cho người có tài sản theo quy định 

của pháp luật. 

Người có tài sản đấu giá không được yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản nộp 

bản chính hoặc bản sao có chứng thực các giấy tờ, tài liệu chứng minh về các 

nhóm tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo 

Thông tư số 02/2022/TT-BTP. Ví dụ: không được yêu cầu nộp bản chính hoặc 

bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh về trụ sở của tổ chức đấu giá, về hợp 

đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá... 

2.9. Người có tài sản đấu giá đăng thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu 

giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 02/2022/TT-BTP trên 

Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản (đính kèm file thông báo kết 

quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành 

kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP). 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề 

nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn 

tỉnh; UBND các huyện, thành thị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, 

báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh. 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./. 

 
Nơi nhận:                                                                              

- Như trên; 

- Cục BTTP - Bộ Tư pháp (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Trang TTĐT Sở Tư pháp; 

- Các TCĐG tài sản (thực hiện);  

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu VT, BT&HCTP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

    Đào Minh Hải 
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