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Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh. 

 

 Căn cứ Công văn số 828/BTTP-ĐGTS ngày 01/9/2021 của Bộ Tư pháp 

về chấn chỉnh hoạt động đấu giá tài sản trong thời gian thực hiện giãn cách xã 

hội; nhằm tiếp tục thực thi có hiệu quả Chỉ thị số 40/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động đấu giá tài 

sản, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức có liên quan đấu giá tài 

sản trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung như sau: 

 1. Sở Tư pháp 

 - Yêu cầu các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng quy 

định của Luật Đấu giá tài sản và có biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện các hoạt 

động đấu giá tài sản trong bối cảnh thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống 

dịch Covid-19 mà không gây cản trở, khó khăn cho người tham gia đấu giá. 

Việc 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… 

 - Rà soát, kiểm tra các tổ chức đấu giá tài sản thực hiện không đúng quy định, 

có dấu hiệu vi phạm và có biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả, kể cả việc xem xét đề 

nghị người có tài sản không công nhận kết quả đấu giá theo quy định của pháp luật. 

Kết quả rà soát, kiểm tra báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 2. Các cơ quan, tổ chức có tài sản cần có kế hoạch, hình thức đấu giá cụ 

thể trước khi thực hiện bán tài sản thông qua đấu giá, thực hiện việc lựa chọn tổ 

chức đấu giá tài sản đủ năng lực theo quy định Luật Đấu giá tài sản, phù hợp 

điều kiện địa phương, trong đó ưu tiên lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản có tổ 

chức đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến và ưu tiên việc sử dụng hình 

thức này để tổ chức cuộc đấu giá. 

 3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có văn bản khuyến khích 

cá nhân, tổ chức có tài sản tại thuộc thẩm quyền quản lý tại địa bàn xem xét, lựa 



 

2 

 

chọn tổ chức đấu giá tài sản có sử dụng hình thức đấu giá trực tuyến và sử dụng 

hình thức này để tổ chức cuộc đấu giá. 

 Trong bối cảnh diễn biến phức tạp tình hình dịch Covid-19, việc đẩy 

mạnh tiến độ và đưa vào sử dụng hình thức đấu giá trực tuyến trong hoạt động 

đấu giá là giải pháp hiệu hữu, đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, vừa tuân 

thủ thực hiện các quy định của pháp luật. Do đó để triển khai đồng bộ và có hiệu 

quả hình thức đấu giá trực tuyến cần thiết có sự chung tay phối hợp của tất cả cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoạt động đấu giá tài sản, đặc biệt là người 

có tài sản trong việc định hướng và cần thiết đưa ra yêu cầu hình thức đấu giá 

trực tuyến trong phương án đấu giá và hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản. 

 Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức nghiêm túc triển khai 

và thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bộ Tư pháp; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTH, NC. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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Lê Văn Phước 
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