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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị tập huấn công tác đấu giá tài sản 

 

Kính gửi: ……………………………………………………………… 

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị 

tập huấn về công tác đấu giá tài sản, cụ thể như sau: 

1. Thành phần: 

- Đại diện các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tài chính; Sở Tài 

nguyên và Môi trường; Cục Thuế. 

- Các cơ quan có tài sản ở cấp tỉnh: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn; Trung tâm Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài 

nguyên và môi trường; Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng Cảnh sát giao thông - 

Công an tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh; Cục Thi hành án 

dân sự tỉnh; 

- Các ngân hàng thương mại Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn; 

- Cấp huyện: Đại diện Lãnh đạo UBND; Phòng Tài chính - kế hoạch; 

Trung tâm phát triển quỹ đất; Công an các huyện, thành phố. 

- Đấu giá viên, viên chức các tổ chức đấu giá tài sản. 

2. Nội dung: Chuyên đề về đấu giá tài sản công; chuyên đề về đấu giá 

quyền sử dụng đất; triển khai Hướng dẫn liên ngành số 2818/HDLN-STP-

STNMT-STC-CT ngày 03/8/2020 và một số văn bản về đấu giá tài sản; 

hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin quốc gia về đấu giá tài sản và Phần mềm 

quản lý thông tin đấu giá tài sản. 

3. Thời gian: Từ 08 giờ, ngày 26/8/2020.   

4. Địa điểm: Tại hội trường C2, Nhà khách Tỉnh ủy (Khu Cửa Nam, 

phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn). 

Sở Tư pháp trân trọng kính mời các thành phần dự Hội nghị đúng thời 

gian, địa điểm trên. 

(Ban Tổ chức bố trí các điều kiện cần thiết để phòng dịch bệnh COVID-19). 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Sở; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Báo Lạng Sơn; Đài PTTH tỉnh; 

- Lưu: VT, HCTP&BTTP. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Vũ Quang Hưng 
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