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CHỈ THỊ 

Về tăng cường công tác quản lý nhà nước  

về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

 

Ngày 17 tháng 11 năm 2016, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật đấu giá 

tài sản, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017. Ngày 16/5/2017, Chính phủ 

ban hành Nghị định số 62/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật đấu giá tài sản. Đây là dấu mốc quan trọng trong việc hoàn thiện 

khung pháp lý điều chỉnh hoạt động đấu giá tài sản. Sau gần hai năm thi hành Luật 

đấu giá tài sản và Nghị định số 62/2017/NĐ-CP, công tác quản lý về hoạt động đấu 

giá tài sản trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần thực hiện tốt 

các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.  

Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, công tác quản lý nhà nước ở lĩnh vực này 

còn có những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong đấu giá tài sản công, tài sản là 

quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, 

tài sản đảm bảo thi hành án và các tài sản có giá trị lớn khác. Còn có vụ việc tổ 

chức đấu giá chưa công khai, minh bạch, chưa tuân thủ theo trình tự, thủ tục luật 

định. Một số vụ việc có dấu hiệu thông đồng dìm giá, gây thiệt hại cho nhà nước, 

cơ quan, tổ chức có tài sản. Trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các ngành, các 

cấp trong lĩnh vực đấu giá tài sản, giao tài sản sau đấu giá chưa cao,…vì vậy đã 

làm ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá, 

cá biệt có vụ việc làm phát sinh khiếu kiện kéo dài ảnh hưởng đến tình hình an 

ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. 

 Nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đấu giá tài sản theo quy định của 

pháp luật, kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập, đồng thời đảm bảo quyền, lợi 

ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức tham gia vào hoạt động đấu giá tài sản; chống 

thất thoát tài sản Nhà nước; phòng, chống tham nhũng; ổn định tình hình an ninh 

trật tự trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:  

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố: 

a) Thực hiện nghiêm quy định của Luật Đấu giá tài sản, Luật Quản lý và sử 

dụng tài sản công, Luật Đất đai và các quy định pháp luật liên quan để khắc phục 

những tồn tại, hạn chế trong hoạt động đấu giá; Tăng cường công khai minh bạch, 

làm lành mạnh hoạt động đấu giá trên địa bàn tỉnh; 

b) Thực hiện và chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc có tài sản đấu giá thực 

hiện nghiêm quy định của pháp luật về việc lựa chọn, ký hợp đồng đấu giá tài sản 

với tổ chức đấu giá tài sản có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư 

pháp công bố. Cơ quan nhà nước có tài sản đấu giá phải thông báo công khai trên 

trang thông tin điện tử của mình, trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá 

tài sản, đồng thời đăng trên Cổng thông tin Giao tiếp điện tử của tỉnh về việc lựa 
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chọn tổ chức đấu giá tài sản. Việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản căn cứ các tiêu 

chí quy định tại các khoản 4 và 5 Điều 56 của Luật Đấu giá tài sản, trong đó tập 

trung các tiêu chí về phương án đấu giá, cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết, 

năng lực, kinh nghiệm, uy tín của tổ chức đấu giá tài sản để đánh giá, có thang 

điểm và quyết định lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản có tổng số điểm cao nhất.  

c) Đối với việc đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản công (theo Luật Quản 

lý, sử dụng tài sản công) cần phải lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm được 

các điều kiện, tiêu chí thật cụ thể theo quy định; xem xét ưu tiên lựa chọn đơn vị sự 

nghiệp công (Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh) thực hiện việc đấu giá, với 

mục tiêu nhằm tăng thu ngân sách nhà nước, góp phần ổn định an ninh, trật tự trên 

địa bàn tỉnh (Khoản 2, Điều 11 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 

của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực 

sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác và Khoản 2, Điều 2 Quyết định số 19/QĐ-TTg 

ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư 

pháp). 

d) Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị được giao tổ chức thực hiện đấu 

giá tài sản công, quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê 

đất phải đảm bảo theo quy định của Luật đất đai, Luật đấu giá tài sản, Luật quản lý 

và sử dụng tài sản công và các quy định pháp luật có liên quan; Chỉ đạo Ủy ban 

nhân dân cấp xã và các đơn vị có liên quan phối hợp với tổ chức đấu giá tài sản thực 

hiện nghiêm túc niêm yết việc đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 35 của Luật 

Đấu giá tài sản. 

2. Sở Tư pháp: 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, 

Cục Thuế, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn, các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh và UBND các huyện, thành 

phố theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thi hành Luật đấu giá tài 

sản ở địa phương; 

b) Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện việc 

đấu giá đảm bảo đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đấu giá 

tài sản và pháp luật có liên quan; Kịp thời xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với 

các hành vi vi phạm của các tổ chức đấu giá trên địa bàn tỉnh; 

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cơ quan 

nhà nước có tài sản thực hiện thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài 

sản trên các trang thông tin điện tử theo quy định; 

d) Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác đấu giá tài sản, 

nhất là đối với những tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá; 

phát huy vai trò của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trong công tác đấu giá tài 

sản công trên địa bàn tỉnh; 

đ) Theo dõi, đôn đốc các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức thực hiện 

Chỉ thị này. Kịp thời báo cáo, kiến nghị và tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh 
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chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng 

cường quản lý đối với hoạt động đấu giá tài sản ở địa phương. 

 3. Sở Tài chính: 

a) Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xác định giá khởi điểm 

đấu giá tài sản công, đặc biệt là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng 

đất, cho thuê đất và các tài sản công có giá trị lớn sát với giá thị trường, nhằm làm 

lành mạnh hoạt động đấu giá và chống thất thoát tài sản nhà nước. Hướng dẫn việc 

xác định giá khởi điểm, phương thức bán tài sản công thông qua đấu giá; 

b) Hướng dẫn việc áp dụng các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng hóa 

đơn bán tài sản nhà nước, tài sản xác lập quyền sở hữu nhà nước; chế độ tài chính 

trong hoạt động đấu giá tài sản;  

c) Phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, 

việc niêm yết, thông báo công khai đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá 

tài sản và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đảm bảo tăng nguồn thu ngân sách. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

a) Tham mưu UBND tỉnh quản lý và thực hiện quy hoạch diện tích đất được 

dành để cho thuê, đấu giá trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc 

ngành quản lý phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức đảm bảo quyền và lợi ích 

hợp pháp của cá nhân, tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại địa phương; 

 b) Phối hợp các sở, ngành: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các 

cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện đấu giá diện 

tích đất theo quy hoạch được duyệt đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đấu 

giá tài sản và pháp luật liên quan đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của 

cá nhân, tổ chức trúng đấu giá. 

5. Công an tỉnh: 

a) Chủ trì phối hợp Sở Tư pháp, các cơ quan, tổ chức liên quan và chính 

quyền các cấp trong đảm bảo an ninh, trật tự đối với hoạt động đấu giá tài sản;  

b) Làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động đấu 

giá ở địa phương; chỉ đạo các đơn vị chức năng nắm chắc tình hình, kịp thời phát 

hiện, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh đối với các hành vi gây rối, cản trở, đe 

dọa không cho người khác tham gia đấu giá hoặc lợi dụng hoạt động đấu giá để 

thông đồng, móc ngoặc với nhau nhằm trục lợi; tiếp nhận, thụ lý giải quyết các vụ 

việc vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đấu giá do tổ chức, cá nhân phát 

hiện, tố giác;  

c) Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính trong việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ 

nhà nước. 

6. Cục Thi hành án dân sự tỉnh: 

a) Thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy 

định của pháp luật về đấu giá tài sản thi hành án; căn cứ danh sách các tổ chức đấu 

giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố, các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 
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Luật Đấu giá tài sản và Chỉ thị này để lựa chọn tổ chức đấu giá trong đấu giá tài 

sản thi hành án; 

b) Thực hiện phương án đấu giá tài sản thi hành án hợp lý, đảm bảo quyền 

và lợi ích hợp pháp cho các bên và thuận lợi trong quá trình giao tài sản thi hành án 

sau đấu giá, khắc phục tình trạng khó khăn và giải quyết triệt để tình trạnh khiếu 

kiện kéo dài trong việc giao tài sản thi hành án sau đấu giá. 

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

Phối hợp với Sở Tư pháp quản lý việc đăng ký ngành nghề về lĩnh vực đấu 

giá theo quy định của pháp luật; Chỉ đạo chuyển giao chức năng đăng ký kinh 

doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản sang Sở Tư pháp để thực hiện đăng ký 

hoạt động theo quy định của pháp luật. 

8. Sở Thông tin và Truyền thông: 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật về đấu giá tài sản; phối 

hợp hướng dẫn các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì xử lý tài sản, thông báo công 

khai thông tin lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định trên trang thông tin 

điện tử của mình và Cổng thông tin Giao tiếp điện tử của tỉnh. 

9. Cục thuế tỉnh: 

a) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng thực 

hiện nghĩa vụ tài chính đối với tài sản trúng đấu giá và các khoản thu khác của 

người trúng đấu giá theo quy định; 

b) Theo dõi, đôn đốc việc thu, nộp ngân sách nhà nước, báo cáo quyết toán 

thuế thông qua hoạt động đấu giá tài sản của các cơ quan, đơn vị có tài sản đấu giá 

hoặc cơ quan, đơn vị được giao chủ trì việc đấu giá tài sản và các tổ chức đấu giá 

tài sản chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

10. Các tổ chức tín dụng, ngân hàng hoạt động trên địa bàn tỉnh: 

Phối hợp với tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh thực hiện trình tự, thủ 

tục đấu giá đúng quy định, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan trong 

việc đấu giá tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật. 

11. Các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh: 

Bảo đảm điều kiện về trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết phục 

vụ cho hoạt động đấu giá. Thực hiện việc đấu giá tài sản theo nguyên tắc, trình tự, 

thủ tục của Luật đấu giá tài sản. Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu 

giá viên của đơn vị mình. Chỉ đạo đấu giá viên không ngừng học tập nâng cao trình 

độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của pháp luật về đấu giá tài sản. 

Nghiêm cấm các tổ chức đấu giá tài sản có hành vi cản trở, gây khó khăn cho 

người tham gia đấu giá hoặc thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, 

người tham gia đấu giá để dìm giá nhằm trục lợi.  

12. Người tham gia đấu giá: 

Người tham gia đấu giá chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, nội quy, quy 

chế cuộc đấu giá. Nghiêm cấm người tham gia đấu giá thông đồng, móc nối với những 



 

 
5 

người tham gia đấu giá khác để dìm giá hoặc có hành vi gây rối, cản trở, đe dọa không 

cho người khác tham gia đấu giá gây mất an ninh trật tự tại các cuộc đấu giá. 

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan có trách 

nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.  

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các 

ngành, các cấp kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch 

UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 
 

 Nơi nhận: 
- TTTỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện,thành phố; 

- Các tổ chức TD, NH trên địa bàn tỉnh; 

- Báo VP, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTGTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, NC2. 

  (T-       b) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Vũ Chí Giang 
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