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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /UBND-KTTC     Thanh Hoá, ngày     tháng    năm 2021 
V/v tăng cường quản lý Nhà nước 

đối với hoạt động đấu giá tài sản. 

 

  

 

   Kính gửi:  

 - Các sở, ngành; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

 - Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa. 

 

Ngày 23 tháng 7 năm 2021, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 

2457/BTP-BTTP về một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt 

động đấu giá tài sản; theo tổng hợp của Bộ Tư pháp cho thấy thời gian vừa qua 

tại một số địa phương hoạt động đấu giá tài sản còn gặp nhiều vướng mắc, sai 

sót trong việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông báo công khai về đấu giá 

tài sản trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, tình trạng đặt 

thêm yêu cầu, điều kiện đối với người đăng ký tham gia đấu giá vẫn còn diễn ra... 

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài 

sản trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa tiếp tục thực 

hiện tốt, đạt hiệu quả cao nhất các nội dung công việc theo Chỉ thị số 40/CT-

TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 264/KH-UBND 

ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh; đồng thời, khẩn trương tổ chức thực hiện 

nghiêm một số nhiệm vụ sau: 

1. Việc thông báo trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản 

Bộ Tư pháp đã đưa vào vận hành hiệu quả Cổng Thông tin về đấu giá tài 

sản. Do đó, yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trung 

tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa thực hiện nghiêm quy định tại khoản 1 Điều 

57 Luật Đấu giá tài sản về thông báo công khai việc đấu giá tài sản trên Cổng 

Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, góp phần đảm bảo công khai, minh 

bạch thông tin đấu giá; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, khắc 

phục biểu hiện các tổ chức đấu giá tài sản không đăng thông báo hoặc đăng 

thông báo nhưng không đúng quy định trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về 

đấu giá tài sản như: không đủ số lần, không đúng thời gian theo quy định; thông 

tin về đấu giá không đầy đủ, không đúng thực tế...; hoặc người có tài sản đấu giá 

không đăng thông tin lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên Cổng Thông tin điện 

tử quốc gia về đấu giá tài sản, buông lỏng trách nhiệm giám sát quá trình tổ chức 

đấu giá của các tổ chức đấu giá tài sản...  
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Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm 

phát triển quỹ đất Thanh Hóa thực hiện nghiêm quy định tại Điều 47 Luật Đấu 

giá tài sản, tăng cường vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ 

của mình khi đưa tài sản ra bán đấu giá, đăng tải đầy đủ việc lựa chọn tổ chức 

đấu giá trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, giám sát chặt 

chẽ tổ chức đấu giá tài sản do mình lựa chọn ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản 

trong việc thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá, chú trọng kiểm tra việc đăng thông 

báo công khai trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo quy 

định tại Khoản 1 Điều 57 Luật Đấu giá tài sản; nếu có vi phạm, người có tài sản 

có thể xem xét huỷ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 6 

Điều 33 Luật Đấu giá tài sản. 

 Nếu tổ chức đấu giá tài sản theo thủ tục rút gọn quy định tại Điều 53 Luật 

Đấu giá tài sản phải yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản tiếp tục đăng thông báo công 

khai trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản nhằm đảm bảo tính 

công khai, minh bạch của cuộc đấu giá, tối đa hoá lợi ích cho Nhà nước (việc 

thông báo công khai trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản hiện 

nay không mất phí). 

2. Việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

Thực hiện nghiêm Điều 56 Luật Đấu giá tài sản về tiêu chí lựa chọn tổ 

chức đấu giá tài sản; tránh tình trạng khi lựa chọn các tổ chức đấu giá tài sản thì 

đưa ra các tiêu chí chung chung, không liên quan đến tài sản đấu giá hoặc áp 

dụng hình thức chỉ định thầu mà không căn cứ vào các tiêu chí theo quy định tại 

Điều 56 Luật Đấu giá tài sản....; khắc phục ngay tình trạng tổ chức đấu giá tài 

sản vi phạm trình tự, thủ tục đấu giá đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận, 

xử lý, kiến nghị huỷ kết quả đấu giá nhưng vẫn được người có tài sản lựa chọn 

tiếp tục việc ký hợp đồng.  

Khi lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản phải căn cứ theo đúng các tiêu chí 

quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, đảm bảo tổ chức đấu giá tài 

sản được lựa chọn phải có uy tín, năng lực; không được đặt thêm các yêu cầu 

thiếu cơ sở pháp lý. Trong quá trình lựa chọn cần xem xét, đánh giá kỹ lưỡng 

những tổ chức đấu giá tài sản có vi phạm đã bị báo chí phản ánh và cơ quan có 

thẩm quyền xử lý, nhất là hành vi không đăng thông báo, thông báo công khai 

không đúng quy định việc đấu giá tài sản trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia 

về đấu giá tài sản; chú trọng việc đấu thầu để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. 

Trường hợp lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo hình thức đấu thầu thì 

khuyến khích việc lựa chọn hình thức đấu thầu rộng rãi quy định tại khoản 3 

Điều 22 Luật Đấu thầu với các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá quy định tại 

khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản. 
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3. Việc bán và thu hồ sơ tham gia đấu giá 

Thực hiện nghiêm quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 

trong việc bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong 

giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước 

ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày.  

Điểm c khoản 2 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản đã nghiêm cấm hành vi cản 

trở, gây khó khăn cho người tham gia đấu giá trong việc đăng ký tham gia đấu 

giá. Phát hiện và xử lý nghiêm hành vi của các tổ chức đấu giá tài sản gây khó 

khăn, cản trở người có nhu cầu tham gia đấu giá trong việc mua, tiếp nhận hồ sơ 

đăng ký tham gia đấu giá như: tổ chức đấu giá tài sản có văn bản thông báo 

dừng nhận hồ sơ nhưng trên thực tế vẫn tiếp nhận của một số tổ chức, cá nhân; 

bán giới hạn số lượng hồ sơ trong ngày; bán không đảm bảo đủ thời gian quy 

định nhằm mục đích cản trở, hạn chế, gây khó khăn cho khách hàng; bán, tiếp 

nhận hồ sơ tham gia đấu giá ngoài giờ hành chính.., tình trạng này tiềm ẩn nhiều 

nguy cơ tiêu cực, hạn chế người có nhu cầu tham gia đấu giá, ảnh hưởng trực 

tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người đăng ký tham gia đấu giá, lợi ích của 

cá nhân, tổ chức và Nhà nước.  

Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố sau khi ký hợp dồng dịch vụ 

đấu giá tài sản với các tổ chức đấu giá phải tăng cường giám sát tổ chức đấu giá 

tài sản tuân thủ quy định về bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, tạo điều kiện 

thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia. Nếu có căn cứ xác định vi phạm của 

tổ chức đấu giá phải thực hiện ngay các biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời. 

4. Việc đặt thêm yêu cầu, điều kiện không có cơ sở đối với người tham 

gia đấu giá 

Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá 

thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Ngoài các điều kiện đăng 

ký tham gia đấu giá quy định tại Luật Đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan, 

người có tài sản, tổ chức đấu giá tài sản không được đặt thêm yêu cầu, điều kiện 

đối với người đăng ký tham gia đấu giá, tránh tình trạng đặt thêm các điều kiện 

khi tham gia đấu giá để nhằm hạn chế người tham gia đấu giá; khi xây dựng 

phương án đấu giá yêu cầu các đơn vị có tài sản đấu giá không đặt thêm các điều 

kiện, yêu cầu đối với người tham gia đấu giá không có cơ sở làm hạn chế việc 

đăng ký tham gia đấu giá.  

5. Việc bán đấu giá tài sản theo lô  

Theo quy định của Luật Đấu giá tài sản, Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công thì việc đấu giá tài sản trong đó có tài sản công phải được thực hiện công 

khai, minh bạch, hiệu quả, đúng mục đích, bảo đảm tối đa hóa lợi ích của Nhà 
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nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức có liên quan. Do 

đó, yêu cầu các đơn vị có tài sản đấu giá phải kịp thời phát hiện tình trạng người 

có tài sản gom chung nhiều tài sản thành một tài sản đấu giá duy nhất để bán 

theo lô, đặc biệt là đấu giá quyền sử dụng đất dẫn đến tài sản đấu giá có giá khởi 

điểm không sát thực tế, không tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu 

mua tài sản để sử dụng tham gia đấu giá mà hướng đến nhóm người tham gia 

đấu giá nhất định, tiềm ẩn nguy cơ “đầu cơ”, trục lợi, gây thất thoát tài sản Nhà 

nước, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích các cá nhân, tổ chức có liên quan. 

 6. Việc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đấu giá tài sản 

Các đơn vị có thẩm quyền, trách nhiệm theo quy định của pháp luật và 

nhiệm vụ được UBND tỉnh giao cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát tổ 

chức và hoạt động đấu giá tài sản nói chung, đấu giá quyền sử dụng đất nói 

riêng tại địa phương, đơn vị trong đó chú trọng phát hiện xử lý các vi phạm đối 

với người có tài sản, tổ chức đấu giá tài sản trong việc tổ chức hoạt động đấu giá 

tài sản; kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 

Giao Sở Tư pháp thường xuyên theo dõi, kiểm tra, rà soát các phương án 

đấu giá, tập trung xem xét phát hiện các trường hợp người có tài sản, tổ chức 

đấu giá tài sản đặt thêm các yêu cầu, điều kiện đối với người đăng ký tham gia 

đấu giá ngoài quy định của pháp luật để xử lý theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo 

UBND tỉnh các trường hợp vượt quá thẩm quyền để xử lý nghiêm minh theo 

quy định của pháp luật. 

Trên đây là một số giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt 

động đấu giá tài sản; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố khẩn trương, nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận:                                           
- Như trên;  

- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTC (ĐNV). 

  CVCD 21-248 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Nguyễn Văn Thi 
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