
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /STC-QLG&CS 

V/v tăng cường quản lý Nhà nước 

đối với hoạt động đấu giá tài sản 

Trà Vinh, ngày       tháng 8 năm 2021 

Kính gửi: 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị sự nghiệp lập trực thuộc UBND tỉnh. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao Sở 

Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai nội dung văn bản của Bộ Tư pháp 

tại Công văn số 1877/VP-NC ngày 30/7/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Trà Vinh về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản. 

Sở Tài chính có ý kiến như sau: 

Ngày 23/7/2021 Bộ Tư pháp đã bàn hành Công văn số 2457/BTP-BTTP về 

việc một số giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản 

(đính kèm). Để đảm bảo việc cập nhật kịp thời các quy định về đấu giá tài sản, nâng 

cao trách nhiệm của người có tài sản đấu giá và hiệu quả việc bán đấu giá tài sản 

công, Sở Tài chính phổ biến nội dung công văn nêu trên đến quý cơ quan, tổ chức, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh biết, nghiên cứu thực hiện. 

Quý cơ quan, tổ chức, đơn vị cần quan tâm đến một số nội dung sau: 

- Việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản phải có uy tín, năng lực, chuyên môn 

thực hiện việc đấu giá và đảm bảo theo Điều 56 Luật Đấu giá tài sản. 

- Việc thông báo công khai việc đấu giá tài sản được thực hiện theo đúng quy 

định pháp luật, nhất là thông báo trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá 

tài sản. 

- Khi xây dựng phương án đấu giá không đặt thêm yêu cầu, điều kiện đối với 

người đăng ký tham gia đấu giá ngoài quy định của pháp luật. 

- Có trách nhiệm giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức đấu giá, kịp thời có ý 

kiến, yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản tuân thủ đúng quy định về bán, tiếp nhận hồ 

sơ tham gia đấu giá, tạo điều kiện thuận lợi, thu hút đông đảo các tổ chức, cá nhân 

tham gia đấu giá, đảm bảo đúng bản chất của việc đấu giá tài sản. 

Sở Tài chính phổ biến Công văn số 2457/BTP-BTTP đến quý cơ quan, tổ 

chức, đơn vị biết, nghiên cứu thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Phòng TC-KH các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trang TTĐT Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, P.QLG&CS.         

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Vũ Hồng Dương 
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