
 

 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ  
_________ 

Số :  1084 / SYT-KHTC 
V/v Thực hiện Công văn số 

411/UBND-TH  ngày 22/4/2020 

của UBND tỉnh An Giang v/v triển 

khai chính thức Cổng thông tin 

điện tử quốc gia về đấu giá tài sản 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

_________________________ 
 

 An Giang, ngày  29  tháng 4  năm 2020 

 

 

 

 

Kính gửi:  Các Đơn vị y tế trực thuộc 

 

 

Căn cứ Công văn số 411/UBND-TH  ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh An 

Giang v/v triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài 

sản (đính kèm). 

Thực hiện Văn bản số 1032/BTP-BTTP ngày 23/3/2020 của Bộ Tư pháp 

về việc triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, 

Sở Y tế yêu cầu Lãnh đạo các Đơn vị y tế theo thẩm quyền, khi có đấu giá tài sản 

công trong Ngành Y tế thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Triển khai cho các bộ phận, đơn vị thuộc phạm vi quản lý vào Cổng 

thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản tại địa phương (tại địa chỉ 

https://dgts.moj.gov.vn) theo quy định của Luật Đấu giá tài sản. 

2. Phải thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản lên cổng 

thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản lên Cổng thông tin điện tử quốc gia 

về đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tải sản (Tài liệu hướng 

dẫn sử dụng đã được đăng tải trên Cổng thông tin). 

Trân trọng kính chào./.   
 

 

 

Nơi nhận : 

-Như trên; 

-Lưu: VT, KHTC. 

 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 
 

 

Từ  Quốc  Tuấn 
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