
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 3188 /STP-HCTP&BTTP 

V/v bổ sung, điều chỉnh một số 

nội dung trên Cổng thông tin 

điện tử quốc gia về đấu giá tài sản 

Lạng Sơn, ngày 03  tháng 9 năm 2020 

 

Kính gửi: Các tổ chức đấu giá trên địa bàn tỉnh 
 

Thực hiện Thông báo số 889/TB-BTP ngày 01/9/2020 của Bộ Tư pháp về 

việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trên Cổng thông tin điện tử quốc gia 

về đấu giá tài sản; theo đó, Bộ Tư pháp đã điều chỉnh, bổ sung một số nội dung 

liên quan đến tổ chức đấu giá tài sản và thống nhất thực hiện trong cả nước từ 

ngày 03/9/2020, cụ thể như sau: 

1. Bổ sung thêm chức năng cho các tổ chức đấu giá tài sản: “Công khai 

lần 2” việc đấu giá tài sản để các tổ chức đấu giá tài sản thực hiện theo quy định 

tại khoản 1 Điều 57 Luật đấu giá tài sản. Chức năng trên đã được Bộ Tư pháp 

cài đặt, cập nhật trong tài liệu hướng dẫn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

quốc gia về đấu giá tài sản. 

2. Chi nhánh của tổ chức đấu giá tài sản sử dụng tài khoản đăng nhập của 

Công ty đấu giá tài sản để đăng công khai thông báo việc đấu giá.  

Sở Tư pháp đã xóa tài khoản của Công ty đấu đấu giá hợp danh Đông Đô 

- Chi nhánh Lạng Sơn trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản; 

Chi nhánh sử dụng tài khoản của Công ty để đăng tải các thông báo về việc đấu 

giá. 

Đề nghị các tổ chức đấu giá tài sản nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục Bổ trợ Tư pháp, BTP; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, HCTP&BTTP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

  

Vũ Quang Hưng 
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