
BQ  TU' PHAP CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tu do - Hnh phüc  

S: /2021/TT-BTP Ha N5i, ngày tháng náin 2021 

THÔNG TII 
Quy djnh tiêu chI bra ch9n t chth du giá tài san 

theo quy djnh ti khoãn 4 Diu 56 Lut iMu giá tài san 

Can cz2' Luçt Dôu giá tài san ngày 17 tháng 11 nám 2016; 

Can c&Nghi djnh so 96/2017/ND-CP ngày 16 tháng 8 nárn 2017 cia ChInh 
phi quy djnh chi'c náng, nhiêm vy, quyen hçzn và co' càu to2  chi'c cia B5 Tic pháp,' 

Theo de nghj cia Cc truóng Cyc B tr9' tu'pháp, Bô Tic pháp; 

Bô triràng Ró Tic pháp ban hành Thông tic quy djnh tiêu chi lca chQn (0 

chi'c dcu giá tài san theo quy d/nh tqi khoán 4 Dieu 56 Lut Dá'u giá tài san. 

Diu 1. Phtm vi diu chinh và di tu'çrng áp ding 

1. Thông tir nay quy djnh v tiéu chi hra chçn t chác (Mu giá tài san theo 
quy djnh tai  khoán 4 Diu 56 Lust  Du giá tài san. 

2. Thông tu nay áp diving di v&i ngui có tài sân các to chirc (Mu giá tài 
san và các ca quan, t chirc, Ca nhân khác có lien quan. 

Diêu 2. Nguyen tc bra ch9n 

1. Tuân th quy dnh cUa pháp luat. 

2. Bão darn tmnh dc 1p, trung thirc, cong khai, rninh bach, cOng bang, 
khách quan. 

3. Theo dung tiCu chI chm dirn quy djnh t?i  Phit lic cüa Thông tu nay. 

Diu 3. Ni dung tiêu chI bra chQn t chfrc (Mu giá tài san 

1. Nhórn tiêu chI ca sâ vt chat, trang thit bj cn thit bão dam cho vic 
(Mu giá di vâi loai tài sn (Mu giá. 

2. Nhórn tiêu chI v phi.rcxng an (Mu giá khâ thi, hiu qua. 

3. Nhórn tiCu chi v nãng 1irc, kinh nghim và uy tin ci'ia t chüc (Mu giá 
tài san. 

4. Nhóm tiéu chI v thu lao djch v1i (Mu giá, chi phi (Mu giá tâi san phñ hcip. 
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5. Nhórn tiêu chI khác theo loai tài san du giá, tInh hInh v11 vic to chjrc 
vic dâu giá. 

Diêu 4. Thông báo cong khai tiêu chI 1ra chQn t chfrc du giá 

1. Sau khi có quyt djnh cüa ngx&i có thrn quyn v vic du giá tài san, 
ngithi có tài san du giá thông báo cong khai trên trang thông tin din tfr cüa 
rninh va trang thông tin din tcr chuyên ngành v du giá tâi san v vic l?a  ch9n 
t chrc du giá tài san. Khi thông báo cong khai vic 1ira chn t chüc dâu giá 
tãi san, ngui có tài san du giá diia ra các tiêu chi nhu sau: 

a) Tt ca các tiêu chI, tiêu chI thành phn quy ctjnh tai  các miic I, II, III và 
IV Phii lic Thông tu nay. 

b) Tiêu chI quy djnh tai  miic V Phii 1ic Thông tt.r nay thy theo tInh chAt tài 
san dAu giá, thirc tin vi vic t chcrc dAu giá do ngIri có tài san quyt djnh. 

2. Tnr?ng hcip tài san chra ra du giá có giá khôi dim dirâi 1 t dng thI 
ng1r&i Co tài san dua ra các tiêu chI nhj.r san: 

a) Tt eã các tiéu chi, tiêu chI thành phn quy djnh tai mlic II và rnic III 
Ph 1tc Thông tu nay. 

b) Các tiêu chi quy djnh tii imlc I, IV hoc mvc V Phii lc Thông tu nay 
tüy theo tmnh chAt tãi san dAu giá, thirc tin vi vic t chrc dAu giá do ng1xi cO 
tài san quyt djnh. 

3. Ngithi có tài san không duçc quy ctjnh them các tiêu chI khác ngoài các 
tiêu chI quy djnh tti mçic I, II, III và IV Ph hic Thông ti.r nay. 

4. Th&i gian thông báo cOng khai vic 1ira chçn t chirc dAu giá It nhAt là 
03 ngày lam vic, trr trtrong hçip pháp luat có quy djnh khác. 

5. T chüc dAu giá tài san không &rçic däng k tharn gia trong truông hcp 
nguii có tài san là ngri có lien quan vâi t chirc dAu giá tài san do theo quy 
dnh cña pháp 1ut v doanh nghip. 

Diu 5. Dánh giá tiêu chI 1ia ch9n t chfrc dAu giá tài san 

1. Vic dánh giá tiêu chI lira chn t chirc dAu giá tài san thi,rc hin theo 
phung pháp chAm ctirn vói thang di&n ti da là 100. 

2. Ngithi cO tài san chAm dim theo các tiêu chi quy cltnh tai  khoán 1 Diu 
4 Thông tr nay. T chrc dAu giá tài san du,qc lira chQn là t chtrc cO ten trong 
danh sách th chirc dAn giá tài san do BO Tix pháp cong b và phâi có thng s 
dirn chAm cao nhAt theo các tiêu chI. 

3. Tnthng hcip Co tr 02 th chirc dAu giá tài san tr& len CO s dim cao nhAt 
bang nhau thI ngui có tài san 1ira chn theo thi'r tir uu tiên nhu sau: 
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a) T chirc có s dim cüa tiêu chi v näng lirc, kinh nghim va uy tin cao 
hon; 

b) T chüc Co s6 dirn cüa tiêu chi v phuang an dtu giá khá thi, hiu qua 
cao han. 

4. Truing hqp có tr 02 t chirc du giá tr?i len có s dim chm bang 
nhau sau khi duçic hra chçn theo thir tr uu tiên tti khoán 3 Diu nay thI ngu&i có 
tâi san quyt djnh và chju trách nhim v vic 1ira chQn. 

5. T chirc du giá tài san cO dAu giá vien cüa to chrc mInh bj truy cru 
trách nhirn hInh sr hoc bj kt an do vi phtrn quy djnh v hott dng du giá tài 
san trong thyi htn 12 tháng tinh dn truc ngày nôp h sa thI bi tth 20% trên 
tOng so diem. 

T6 chüc du giá tài san hoc dAu giá viên cüa t chirc du giá tài san bj xi'r 
phat vi pham hành chfnh do vi pham quy dnh v hot dng du giá tài san trong 
th?yi han  12 thang dn trirrc ngày np h sa hoc có van bàn cüa ca quan có thâm 
quyn xác djnh t chc du giá tài san do không däng vic du giá tài san trên 
Cng thông tin din tcr quc gia v du giá tài san thI bj trr 10% trên tng s dim. 

6. Ngithi cO tài san tir dánh giá các tiêu chI 1ra chQn hoc thành 1p t 
danh giá hoc hinh thi:rc khác phü hçp d dánh giá các tiêu chI lra ch9n vâ chju 
trách nhirn v k& qua dánh giá. 

Trong thi han  03 ngày lam vic k tir ngày cO kt qua chm dim hra chçn 
tO chirc d.0 giá tài san, ngui CO tài san thông báo cong khai v kt qua chm dim 
theo cac tiêu chI cüa ti chüc dAu giá tài san duçc hra ch9n trén Trang thông tin din 
tu cüa mInh (nu cO) và C&ig thông tin quéic gia v du giá tài san. 

7. Trung hp phát hin thông tin trong h sa däng k tham gia tO chc 
vic du giá do t chtrc du giá tài san cung cp là già mao  ho.c không chInh 
xác thi ngu?yi có tài san không xem xét, dánh giá h sa do. Trung hqp t chrc 
du giá tài san do d du?c 1ra chçn thI nguOi cO tài san hüy bO kt qua 1ira chçn 
do Va thông báo cong khai trên Trang thông tin din tr cüa rnInh (nu co) và 
Cng thông tin quc gia v dAu giá tài san. 

Nguôi cO tài san có quyn tr chi không xern xét, dánh giá h sa dàng k 
tharn gia di vi t chüc du giá tài san a có hành vi cung cp thông tin gin 
mao hoc không chInh xác trong h sa dàng k)' tham gia hrra chQn. 

Diu 6. Nhim vi, quyn hin cüa Ctjc B trq tu pháp, các thrn vj Co 
lien quan thuc B Tu pháp và S& Tu pháp các tinh, thành phô tr1rc thuc 
Trung u'ong 

1. Cçic B trçY tu pháp là ca quan tham muu, giüp B trung B Tu pháp 
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quàn 1 nhà nu& và t chrc thi hành pháp 1ut v dtu giá tài san, có các nhim 
vu, quy&n hin sau day: 

a) Hixâng din, giãi dáp các vràng mc lien quan dn vic thrc hin 
Thông tu nay; 

b) Thanh tra; kirn tra; xir 1 vi phm, giãi quy& khiu nai,  t cáo v 1ira 
ch9n t chi'rc d 5tu giá tài san theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

d) Thirc hin các nhi.rn vi, quyn han  khác theo quy djnh cüa Lust  Du 
giá tài san, Thông tu nay và các van bàn quy phm pháp lut khác có lien quan. 

2. Thanh tra B, các dcm vj có lien quan thuc B Ti.r pháp thi,rc hin 
nhiêrn v1i, quyn han  cüa rnInh lien quan dn vic 11ra chQn th chüc dâu giá tài 
san phi hqp vâi Ciic B tr9 tu pháp trong vic thirc hin các nhim vi, quyn 
han quy dnh t?i  khoàn 1 Diêu nay. 

3. S& Di pháp các tinh, thành ph trirc thuc Trung uong có các nhim 
vii, quyn han  sau dày: 

a) Phi hp cung cp thông tin v t chrc, hoat dng cüa t chc du giá 
tâi san cho ngtthi CO tâi san trong vic Iira ch9n tt chirc dâu giá tài san khi cO 
yêu Câu; 

b) Kirn tra, thanh tra, xü 1 vi phm và giái quyt khiu nai,  th cáo v 
vic hra ch9n t chirc du giá tài san theo quy dnh cüa pháp lut; 

c) Thrc hin các nhirn viii, quyn han  khác theo quy dlnh  cüa Lut Du 
giá tài san, Thông tu nay và các van ban quy pham pháp lu.t khác có lien quan. 

Diu 7. Hiu hyc thi hãnh 

Thông tu nay có hiu 1re thi hãnh k tir ngày tháng.... näm. 

Noinhân: 
- ThO tuàng Chinh phO (dé báo cáo); 
- Phó ThU tirOng Chinh phU . ...(dë báo cáo); 
- Uy ban Phap Iut cUa Quôc hi; 
- Uy ban hr pháp cUa Quoc hçi; 
- Tôa an nhãn dan dan tOi cao; 
- Vin kiém sat nhân dan tOi cao; 
- Van phong Chinh phci; 
- Các Bç, c quan ngang BQ; 
- UBND các tinh, thành pliO trirc thuQc TW; 

Sd TLr pháp các tinh, thânh phO trrc thuc TW; 
- B Dr phap: các Tlid thxdng, các don vj thuQc BO; 
- Cong báo; Website ChInh phU; 
- Cong thông tin din tcr BO Dr pháp; 
- L.ru: VT, Cc BTTP. 

BQ TR1ING 

Lê Thành Long 
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PHLJ LVC 
(Ban hank kern theo Thông 1u s /2021/TT-BTP ngày tháng nám 2021 

clia B tru&ng B5 Twpháp,.) 

BANG DIEM TIEU CHI LV'A  CHQN TO CIIU'C DAU GIA TA! SAN1  

Co so' vt chat, trang thit bj cn thit bão dam cho vic dâu giá 
dôi vói 1oi tãi san dâu giá 

20 0 

1 CO s& vat chit darn bão cho vic du giá 10,0 

• 
Co no'i t chtc cuc5c dô'u giá thuc quyn Sb hihi hoc quyên s1' 

ding hcrp pháp cüa to chi'c d'áu giá tài san 
3 0 

• 1 2 
Din tIck no'i tá chi'c cu5c dá'u giá ('chi chQn chátm dim m5t trong 
cáctiêuchiaho<cb) 

4 0 

a) Dién tIch du'&i 30m2  3,0 

b) Din tIck trên 30in2  4,0 

• 
Dja dim tié'p nhn hc so' dáng k tharn gia dôu giá dwcrc bd trI b vi 
trI cOng khai, thun tin 

3 0 

2 Trang thi& bj cAn thi& bào darn cho vic du giá 06 

2.1 
Cómáy in; may tInh; may chiê'u; thing drngphiêu trá giá dam báo 
chác chän, an toàn, báo mt và các phiccing tin khác darn bâo cho 
viçc dâu giá tài san 

3,0 

• 
2 2 

Co h thng camera giám sat hoc cOng cy ghi kInk tçi nd tiêp 
nhn hO sd dãng kj tham gia dáu giá, ncri tO chic cuc dáu giá 

3 Co trang thông tin din tr cüa t chirc dang hoat dng 3,0 

Dã duçc co quan co thAm quyn phê duyt th chüc cuc dAn giá 
bng hmnh thirc dâu giá trlrrc tuyên 

1 0 

Phuong an dAn giá khã thi, hiu qua ('Thuyt mink day dii, rô 
rang trinh 4c tIiirc hi.n và dê xuát các cOng vic thcc hin,) 

25 0 

1 
Phrang an du giá d xut vic t chüc dAn giá dting quy djnh cüa 
pháp luat, quyt djnh cUa co quan cO thârn quyn v phê duyt vic 
to chrc dâu giá, darn bão tInh cong khai, rninh bach, khách quan 

5,0 

2 

Phuong an du giá d xut du9'c thôi gian, dja dim ban, tip nhan 
ho so tharn gia d giá, dja diem to chirc cuc dâu giá, buôi cong 
bô giá thun 1çi; hInh thrc tO chüc cuc dâu giá, buâc giá, so vông 
dâu giá có tInh khã thi và hiu qua cao 

5 
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TT NQI DUNG MtC 
TOIDA 

Phuo'ng an du giá d xut each thirc bão rnt thông tin, eh6ng thông 
dng, dIm giá, quãn xanh, quân do 

5,0 

Phu'ong andu giá cO giái pháp darn bâo an toàn, an ninh tr3t  tir 
cho cuc dâu giá 

5,0 

5 
Phi.mng an du giá d xut them eác hInh thüc niêm yt, thông báo 
cong khai khác ngoâi hInh thirc, dja diem theo quy djnh cüa pháp 
1ut hoc each thüc khác tang mi'rc dO phô biên thông tin dâu giá 

5,0 

III Näng lrc, kinh nghim và uy tin cüa t chfrc du giá tài san 45,0 

1 
Cóhcp dtng djch vii du giá cüng loai tài san quy djnh ti khoán 1 
Diéu 4 Lu.t Eâu giá tài san trong närn truc lien kê 'chi chçn chám 
diem cia m5t trong các tiêu chI 1.1, 1.2, 1.3 hoic 1.4) 

6,0 

1.1 Khôngcóhcrpddng 2,0 

1.2 Co tang giá trj hçrp dng du&i 500 triu dng 3,0 

1.3 Co tong giá trj hctp dong tie 500 trizi dng den 1 t dng 4,0 

1.4 Co tdng giá trj hcrp dng trên 1 1j a'ng 6,0 

2 
th chirc du giá thành các cuc du giá trong närn trix6c 1in k 

ma chênh lch trung bInh gita giá trüng dâu giá so vo'i giá kh&i dim 
('chi chQn chain diem môt trong các tiCu chi 2.1, 2.2, 2.3 hoc 2.4) 

6,0 

2.1 ChCnh itch  trung birth du'âi 5% so v6i giá khài dim 2,0 
2.2 C'hênh lch trung bInh tie 5% dEn 10% so vO'i giá khài diEm 3,0 
2.3 ChCnh lch trung bInh tie 10% dEn 20% so v&i tang giá kh&i diEm 4,0 
2.4 Chênh lçch trung bInh trên 20% so vài tdng giá khO'i diEm 6,0 

Thi gian hot clOng trong lTnh virc dAu giá tài san (chi chQn chmn 
diem cia !m7t trong cOc tiêu chI 3.1, 3.2 hoc 3.3,) 

5,0 

3.1 Dual 05 nà,n 3,0 
3.2 Tie 05 näm dEn 10 nam 4,0 
3.3 Trên 10 nám tró len 5,0 

Sé Iixçng du giá viên cüa th chIrc du giá tài san ('clii chQn chá'm 
diem caa mnç3t trong các lieu chi 4.1, 4.2 ho4c  4.3,) 5 0 

4.1 0]dá'ugiávien 2,0 
4.2 TIc 02 dEn 05 dd'u giá viên 3,0 
4.3 Trén 05 dau giá viên 5,0 
5 Kinh nghim hành ngh cüa du giá viên c11a t chüc du giá tái san 5,0 
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MIC 

(clii ChQfl chá'rn die2in cia m77 trong các tiêu chI 5.1, 5.2 hoäc 5.3) 

5.1 Khóng có dd'u giá viên có th&i gian hành ngh trên 10 näm 3,0 

5.2 Tie 01 dn 03 dau giá viên có thôi gian hành ngh trên 10 nãm 4,0 

5.3 Trên 03 dáu giá viên có th&i gian hành ngh trên 10 närn 5,0 

6 
Dóng thu thu nhp doanh nghip hoc np ngãn sách Nhà nuàc 
trong nárn lien ké ('chi chQn chám diem cüa mç3t trong các tiêu chI 
6.1, 6.2, 6.3 hoác 6.4) 

7,0 

6.1 Duái 200 triçu dng 3,0 

6.2 TIt 200 triu dng dê'n 500 triçu dng 4,0 

6.3 TIr 500 triéu dng de2n 1 t3 dng 5,0 

6.4 Trén 1 t ding. trà len 7,0 

Di ngü nhân viên có k' hcip ding lao dng (chi c/ion cMm diem 
cia m5t trong các tiêu c/il 7.1 hoc 7.2) 

4 0 

7.1 Dwói 03 n/ian viên 2,0 

7.2 Trên 03 nhán viên 4,0 

8 
Mua bão hirn trách nhirn ngh nghip cho du giá viên (clii chQn 
chain diem cia mnt trong các tiêu chi 8.1 hoc 8.2) 

5 0 

8.1 ('ho ta!t  cá dau giá viCn cza to2  chi'ec 5,0 

8.2 Chi m7t s dá'u giá vién cza to2  chicc 3,0 

Co ngi±i ttp sij hânh ngh trong th chrc du giá trong nàrn truàc 
lien kê hoc n.rn np ho so dàng k tham gia lra chçn 

2,0 

Thu lao djch vi du giá, chi phi du giá tãi san phü hçrp (chi 
ch9n châm diem cüa mt trong các tiêu chi 1 hoc 2, 3) 

5,0 

1 Bang rnirc thit lao dlch  v du giá theo quy djnh cüa B Tài chInh 2,0 

2 
Giâm duâi 20% rnrc thi lao djch vi d.0 giá theo quy djnh cüa B 
Tài chinh 

3,0 

Giãm tr 20% trô len cüa mirc ti da thtj lao djch viii dAu giá theo 
quy djnh cCia B Tài chInh 

5,0 

Tiêu chI khác theo tInh chat cüa tài san du giá, tInh hInh thc 
tiên to chfrc vic dâu giá do ngtrôi có tài san quyêt d1nh2  

5,0 

Ghi chü: 
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so dàng k tham gia M chrc dAu giá do th chCrc dAu giá tài san chun bj, có du xac nhn 
cüa t chcrc dâu giá tài san. To chcrc dâu giá tâi san chju trách nhim ôi vâi các giây t&, tài 
lieu chüng minh các tiôu chI trong ho so dAng k tham giacüa minh. 
2 

CAn cCr tInh chAt cüa tai sAn dâu giá, tInh hnh thrc tin to ch'c vic dAu giá tAi sAn, ngithi có 
tAi sAn quyêt djnh dua ra cac tiêu cM quy djnh ti mc V Phii 1Vc  nAy. 



BO TUPHAP CONG HOAXA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
CVC BC) TR(Y TU PHAP Dc 1p - Tr do - Hinh phñc 

S: /BTTP-DGTS Ha Nç5i, ngày tháng ;iárn 2021 

T TRiNH 
V dy thão Thông tir quy dpih tiêu chI 11a ch9n to chfrc du giá tài san theo 

quy djnh tii khoãn 4 Diu 56 Lut Dan giá tài san 

Kinh gui: B tru'ôngLê Thành Long 

Thrc hin Lust Du giá tài san, khoãn 2 Diu 24 Lut Ban hành vn bàn 
quy phm pháp 1ut, Chi thj so 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 cüa Thu thong 
Chinh phü ye tAng eithng cong tác quAn l Nba nuóc di vOi hot dng dâu giá 
tài san, C%lc Bô trg tu pháp tham rnuu Lành do B k ban hành Quyêt djnh so 
157/QD-BTP ngày 04/02/202 1 cüa B truOng BO Tu pháp ye vic thânh 1p TO 
son thão xay dirng Thông tu quy djnh tiêu chI 1ra ch9n tO chic dâu giá tài san 
theo quy djnh tai khoân 4 Dieu 56 Lu,t Dâu giá tài sAn; chü trI phôi h9p VOi CáC 
Co quan, to chü'c, darn vj lien quan. nghiên cüu, xay dçrng dçr thAo Thông tu quy 
djnh tiêu chi lira chçn tO ehc dâu giA tAi sAn theo quy djnh tai khoAn 4 Diêu 56 
Luât Dâu giA tài sAn (sau day gçi tAt là dir thAo Thông tu). 

Dir thAo Thông tu cia duc chinh 1" vA hoAn thi'n trên car sâ tng hçp thrc 
tiên hra ch9n tO chc dâu giA tAi sAn, kiên dóng gop trirc tiêp ti các cuc h9p, 
hi thAo, tça darn và kiên bAng van bàn cüa nhiêu 13, ngAnh, dja phuong, car 
quan, to chirc... vA kiên chi do cUa LAth do BO. 

Trén car s& do, Cic B trçl tu pháp tOrn t.t v ni dung car bàn cüa dir thAo 
Thông tiz ct the: thu sau: 

I. SI CAN THIET BAN HANH THÔNG TIX 

Theo quy djnh tai khoAn 2 Diu 4 Lut Baii hAnh vAn bàn quy phrn 
pháp lut thI Thông tu cüa B trng, ThU tung car quan ngang B ducic ban 
hAnh dê quy djnh bin phap thrc hin chUc nang quAn ly' Nba nuâc cUa rnInh. 
Thrc tiên quâu 1 cho thây vic thirc hin quy djnh 1ira ch9n to chüc dâu giá tAi 
san th&i gian qua ciA phAt sinh nhiêu khO khAn, vixO'ng mAc. Theo quy dnh ti 
Diêu 56 Lu.t Dâu giA tAi sAn thI sau.khi có quyCt djnh cUa ngithi CO thAm quyên 
ye vic dâu giA tAi sAn, ngu&i có tài sAn dâu giá thông bAo Cong khai trén trang 
thông tin din tfr cUa rninh va trang thông tin din tü chuyên nganh ye dâu giá tAi 
sAn ye viec lra chon to chüc dâu giá. Vic 1ira chçn tO chixc dâu giá tài san cAn 
cU vào các tiêu chI tai khoAn 4 Diêu 56 L4t Dâu giá tài sAn (gOm tiêu chi ye 
phuong an dâu giá; nAng hrc, kinh nghirn, uy tin côa tO chüc dâu giá; car s vt 
chAt, thu lao dich vu dAu gia ) va cac tiêu chi cu the khac phu harp von tai san do 
ngu&i có tAi sAn quyCt djnh dC hra ch9n dugc to chUc dAu giá cO dU nAng hrc 
thçrc hin yiêc dAu giá tài san. 
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Thirc hin quy djnh neu trên, các cci quan, t chrc có tài san d.0 giá dA 
thrc hin tizcmg dôi nghiêm tüc, day dü quy dnh ye vicc thông báo cong khai vic 
1a chçn to chüc dâu giá, darn bào tInh cong khai, rninh b.ch. Tuy nhiên, con tinh 
trng ngithi cO tài san khi dira ra tiêu chI hera ch9n to chirc dâu giá tài san dã dê ra 
các tiêu chI "thu quan", thiêu rninh bach,  không trirc tiêp lien quan vic tO chi.rc 
cuic dâu giá ma chi yCu hixóng den to chirc dáu giá d duqc 11ra chQn trlxâc, "san 
saif', vi dii nhu tiêu chI dâu giá viên dOng th?i là 1utt six có kinh nghim 10 näm 
hành nghê; phài tot nghip chuyên ngành hang hãi, din 1irc; phài tot nghip Dai 
hoc Luât Ha Nôi hoàc Thanh phô HO Chi Mrnh, he chmh quy, co hoc vi thac s5, 
tiên s5; to chirc dâu giá duçc 1ra chçn phãi Co it nhât 5 chi nhánh trong Ca rnrc, 
CO ten trong mng h thông dâu thâu quOc gia; chi phi thu lao duói khung quy 
djnh, thrn chi là 0 dOng... Vic dixa ra các tiêu chI nhix nêu trên làrnang tInh chü 
quan, tao  diêu kiin cho vic lra ch9n các to chüc dãu giá tài san là "sânsau" cüa 
ngui có tài san, có the lam nay sinh nhiêu tiêu circ trong boat dng dâu giá tài 
san, thông dông gina ngui có tài san vOi to chirc dâu giá tài san, tiêm an nguy Cu 
gay that thoát tài san ban dâu giá (nhât là hin nay hâu hêt tài san dâu giá là tài 
san cong trong do 90% là quyên s0 diing dat). 

Ti'r tInh hInh thirc tien nêu trên, vic huing dn thng nht v các tiêu chI 
hra ch9n tO chirc dâu giá tài san theo hixóng cii the boa các tiêu chi tai  Diêu 56 
Lut Dâu giá tài san dC thirc hin chirc nang quán 1' nhà nixâc ye du giá tài san 
theo khoàn 2 Diêu 24 Lu3t Ban bath van bàn quy phrn pháp lust, lam cci sâ cho 
nguoi co tal san thuc hiên viêc liia chon va thuc hiCn thông nhât tiong pharn vi 
Ca rnrO'c, khàc phc nhng ton ta.i,  bat cp trong thrc tê là rat can thiêt. 

IL NHUNG NO! DUNG C BAN CUA THÔNG TIX 

1. V phm vi diu ehinh, dôi tu'Q'ng áp ding và các nguyen tc Ia 
chyn tO chuc dtu giá tài san 

Dir thào Thông tu quy djnh v tiêu chf 1a ch9n th chüc du giá tài san 
theo quy djnh tal  khoãn 4 Diêu 56 Lut Dâu giá tài san và áp diing dôi v&i ngithi 
có tài san, các to chc dâu giá tài san và các cu quan, to chc, cá nhân khác CO 
lion quan. 

Can cü các nguyCn tc du giá tài san duc quy djnh tai  Diu 6 Lut Du 
giá tài san, dr thâo Thông tu' quy djnh vic ha chyn to chrc dâu giá tài san phâi 
dam bão nguyen täc tuân thu quy djnh cüa pháp 1ut; bo darn tinh dc lip, 
trung thrc, cong khai, minh bach,  cOng bang, khách quan; theo dñng tiêu chl 
châm diem quy djnh tai  Thông tu. 

2. V thông báo cong khai tiêu chi liia  chyn t chü'c du giá tài san 

- Dê dam bão tinh Cong khai, rninh bach  cüa vic 1ra chyn M chuc du giá 
tài san cUng nhu tang cu&ng trách nhirn cüa ngu&i có tài san cüa qua trInh dánh 
giá, 1%ra chyn tO chuc dâu giátài san, d%r thâo Thông tu quy djnh san khi cO quyet 
djnh cOa ngiri có thâm quyen ye vic dâu giá tài san, ngu&i CO tài san dan giá 
thông báo cong khai trOn trang thông tin din ti cüa mmnh và trang thông tin din 
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t1r chuyên ngânh v du giá tài san vic 1ra chçn t chüc dAu giá trong th?yi gian 
it nhât là 03 ngày lam vic trü tnrông hçip pháp 1ut có quy djnh khác. 

Ni dung các tiêu chi hia chçn t chüc du giá tài san ma ngui có tài san 
phài cong khai cüng duc quy djnh rô, theo do, can cü vào giá khâi diem cUa tài 
san dua ra dâu giá, dir thâo Thông tix quy djnh hai tnthng hqp: 

Mt là, dM vâi tài san dua ra du giá cO giá khâi ditm ttr 01 t ding trâ 
len, nglx&i CO tài san phái dua ra tat cá các tiêu chI thuc 04 nhóm tiéu chI: Co s& 
vat chat, trang thi& bi can thiêt to chuc cuoc dâu gia, phuong an dâu gia kha thi, 
hiu qua; nàng 1irc, kinh nghim, uy tin cOa tO chrc dâu giá; thi lao, djch v11 dâu 
giá và chi phi dâu giá tài san. Ngu&i co tài san dâu giá chi ducic xem xét, quyet djnh 
dôi vâi nhóm tiêu chi khác trên co sâ theo 1oi tài san dâu giá, tInh hinh vi vic 
to chirc dâu giá tài san. 

Hai là, di vi tài san dixa ra dâu giá có giá kh&i diem du&i 01 t' dng, 
ngui cO tai san phãi dua ra tat ca các tiêu chI, tiêu chi thành phân thuc nhórn 
tiêu chI ye phixong an dau giá khã thi, hiu qua và náng hrc, kinh nghim và uy 
tin cüa to chcrc dâu giá tài san. Các tiéu chI thuQc nhórn ye co s& 4t chat, trang 
thiêt bj can thiêt, thu lao djch vi dâu giá, chi phi dâu giá tài san và nhóm tiêu chi 
khác do nguii CO tài san xem xét, quyêt dnh cAn cü vo tInh chat tài san dâu giá 
Va thirc tin vii vic dâu giá cii th. 

Dng thai, d tránh s1r tüy tin trong qua trInh áp diing các tiêu chI 1ra 
chçn tO chc dâu giá tài san dA ban hành, dr thão Thông tu quy djnh rO ngithi Co 
tài san không di.rçc quy djnh them các tiêu chI khác ngoài 04 nhórn tiêu chI và 
cac tiêu chi thãnh phân ci,i the dA dwqc quy djnh ti mvc  I, II, III, IV cüa dir thâo 
Thông tu. 

- D,r thão Thông tu' cng quy djnh trithng hqp M chic du giá tài san 
khOng ducic dAng k tham gia la ch9n to chüc dâu giá tài san trong tru&ng hp 
nguôi có tài san là ngui cO lien quan vOl tO chrc dâu giá tài san dO theo quy 
djnh cUa pháp 1ut doanh nghip dê dam bâo tInh khách quan, hn chê tôi da 
tInh trng "san sau" trong hra chçn to chüc dâu giá tài san. 

3.Cách dánh giá tiêu chI 1a ch9n t chIrc du giá tài san 

- D thão Thông tu quy djnh vic dánh giá tiêu chI lra ch9n t chirc du 
giá tài San ducthrc hin theo phi.ro'ng pháp châm diem vOi thang diem tôi da là 
100. TO chOc dãu giá tài san duqc hera chçn là tO chic CO ten trong danh sách to 
ch(rc dâu giá tài san do B Tu pháp cong bô và phãi Co tong sO diem châm cao 
nhât theo các tiéu chI. 

D dr iiu tru'ing hçlp cO tü hai t chirc du giá trO len có s dim chm 
bAng nhau, dir thâo Thông Ui quy djnh vic hra chçn tO chi'rc dâu giá theo thu tr 

te sau: 

Mt là, t chOc có so di&n cOa tiêu chI v nAng 1irc, kinh nghim và uy tin 
cao ho'n; 
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Hai là, t chüc có s ctirn v tiêu chi phuong an du giá khä thi, hiu qua 
cao hon; 

Tnring h9p có ti hai t chirc d.0 giá Ira len có s dim chm b&ng nhau 
sau khi duçic lra ch9n theo thü tr uu tiên nêu trén thI ngithi Co tâi san qüyêt 
djnh và chju trách nhim ye vic hra chpn. Quy djnh nay nhàni. nhân rnnh tam 
quan trQng cUa các tiêu chi näng lc, kinh nghim, uy tin cUa tO chüc dâu giá tài 
san, phuong an dâu giá khâ thi, hiu qua so vai các nhóm tiêu chI khác; dông 
thôi, xác djnh quyn cüa ngtthi cO tâi san cUng thu,  tinh chju trách nhirn cüa 
ng1xYi có tài san trong qua trInh 1a chQn to chrc dâu giá. 

- TrOn c s& nghiê.n ciru thai hn dc coi là chua b xü pht hành chInh 
quy dnh ti Diêu 7 Lu.t Xr 1' vi phrn hành chInh là 12 tháng, dr thào Thông 
tu quy djnh to chc dâu giá tài san có dâu giá viên cüa to ch&c rnInh dang bj truy 
cüu trách nhirn hinh sr hoc bj kêt an do vi phm quy djnh ye hoat dng dâu 
gia tal san trong thii han 12 thang tinh den trixoc ngay nôp ho s thi bi tru 20% 
trên tong sO diem; tO chüc dâu giá tài san hoc dâu giá viên càa to chüc dâu giá 
tài san bj xir pht vi phrn hành chInh do vi pham quy djnh ye hoat dng dâu giá 
tài san trong thai hn 12 tháng den truóc ngày np ho s hoc Co van bàn cüa c 
quan cO thâm quyên xác djnh tO chic dâu giátài san do không dàng vic dâu giá 
tâi san trên COng thông tin din ta quôc gia ye dâu giá tài san thI bj tth I 0% trên 
tng sO diem, qua dO, gop phân tang cu&ng thüc tuân thu pháp lut ca to chüc 
dâu giá tâi san và dan giá viên trong qua trInh hành nghê cüng nhtr nhân manh 
tam quan trçng cüa vic dàng thông báo cOng khai vic dâu giá tài san trên COng 
thông tin quôc gia ye dâu giá tài san. 

- Xut phát tü thirc tin mt s loai  tài san bt buc phAi dna ra du giá co 
tjnh dc thU cao, dôi hOi vic l%ra chçn tO chUc dâu giá. tài san phi ducic thic 
hin bâi nhting chuyên gia có trmnh d chuyên mon chuyên sâu nhu dâu giá tan 
sO vO tuyOn din, dan giá quyôn khai thác khoáng san... cüng nhu phân ánh 
dUng quyêri cUa nguai co tài san trong vic 1ira chçn tO chUc dâu giá, d thâo 
Thông tix quy djnh ngi.rai Co tài san tlr dánh giá các tiêu chi lra chçn hoc ducic 
thành l tO dánh giá hoc hInh thUc khác phU hcip dê dánh giá các tiêu chI lra 
ch9n và chju trách nhim ye két qua dánh giá. 

Dr thão Thông tu quy djnh ci,i th nguai có tài san có trách nhim thông 
báo cong khai két qua chârn diem cii the theo các tiéu chI cUa th chUc dâu giá 
rong thai han 03 ngày lam vic kê tr ngày CO kêt qua theo các hInh thUc tuong 
tV nhu khi thông báo cong khai vic hra ch9n to chUc dâu giá tài san. Qua do, 
các to chUc dâu giá tài san tham gia la chçn Co the thun lqi trong vic theo dôi 
kêt qua mt cãch ci the, clii tiêt, bão dam tInh minh bach,  rô rang cüng nhu tang 
ci.thng tinh trách nhim cUa nguai CO tài san trong qua trInh chârn diem. 

- Ben canh  các trách nhim trong qua trInh dánh giá, dir thão Thông tix 
cUng quy djnh quyén cUa nguai cO tài san khi phát hin thông tin trong h so 
däng k tham gia dâu giá cUa tO chrc dâu giá tài san là giã mao,  không chinh 
xác thI có quyCn không xem xét, dánh giá ho so do; nêu tO chüc dâu giá dO dâ 
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di.rqc 1a ch9n thI ngix&i Co tài san hüy bô kt qua vã thông báo Cong khai vic 
.hüy bO. Ngu'i có tài san cOn có quyên tir chôi khOng xem xét, dánh giá ho so 
dôi vói các tO chrc dâ có hành vi cung cap thông tin giâ mao  hoc khOng chInh 
xác trong hO so. 

4 .Ni dung tiêu chI 1ra chçn t chüc du giá tài san 

Can cü quy djnh tai khoãn 4 Diu 56 Luat Du giá tài san, di,r thão Thông 
tu quy djnh 5 nhOm tiêu chI và các tiêu chI thãnh phân cii the dê lira ch9n to 
chrc dâu giá tài san gOm: 

Môt Ia, nhorn lieu chi cc' so vat chat, trang thiCt hi can thzét bao darn cho 
viçc ddu giá dói vài logi tài san dáu giá (20/100 tiê;n — chum 1/5 lông diêm): 

- Các tiêu chI v co so vt chat dam bâo cho vic du giá (10 dii): 

Theo quy djnh cüa Luat Du giá tài san thI t chüc du giá tài san phái 
them yet vic dâu giá tài san, tiCp nhn hO so clang k tham gia dâu giá tai  tr%1 sO 
eüa to chüc minh, to chc cuc du giá tai  tri sO tO chcrc hoc thuê dja diem to 
chuc cuOc dâu gia TrOn co so do, du thao 1 hông tr quy dinh cac tiêu chi ye co 
sO vt chat bao gOm tO chirc dâu giá tài san có noi to chic cuc dâu giá thuQc 
quyên sO hihi hoc sü diing hçip pháp và dja diem tiêp nhn ho so clang k tham 
gia dâu giá cOng khai, thun tin, dê tiêp can. Xuât phát tr dc thii mt so loai 
tài san thithng thu hut so hrçing nguOi tham giadâu giá iOn nhu dâu giá quyên si:r 
ding dat..., dir thão Thông tt.r dà quy djnh diem chCnh 1ch giia din tIch c11a 
noi tO chirc cuc dâu giá là du6i 30rn2 và trên 30m2 dê darn bâo thuan lçii cho 
vic to chic cuc dâu giá cüng nhu tinh den diêu kiin cUa các tinh mien nOi, 
v.üng sâu, ving xa. 

- Các tiêu chI v trang thit bj cn thit bào darn vic du giá (116 diem): 

Các trang thi& bj nhu may tInh, may in, may chiu, thüng dirng phiu trâ 
giá bâo mit, he thông camera giárn sat.., ho trg tIch ctrc cho tO chirc dâu giá tài 
san, däu giá viên trong toàn b quy trinh chuân b, to chüc dâu giá tài san, gOp 
phân dam bão cuQc dâu giá din ra hiu qua, khách quan, cong khai, rninh bach 
cUng nhu vic theo dOi, kiêm tra, giárn sat cüa ngi.thi có tài san. VI 4y, dij thào 
Thông tu quy djnh vic châm diem dOi vOi các to chOc dâu giá tài san clap 1rng 
các tiêu chI ye trang thiêt bj nêu trên. 

- Tiêu chI v vic t chirc du giá tài san có trang thông tin din tO cüa t 
chOc mInh và trang thông tin do clang hoat dng; tiCu chI ye vic to chOc dâu giá 
tài san có triên lthai hinh thOc dâu giá tnrc tuyôn ('04 diem): 

D dam bâo tinh phân ioai cfing nhu khuyn khIch, uu tiën các t chOc 
dâu giá tài san mOi thành lap, to chOc dâu giá tâi san co Ong diing cong ngh 
thông tin vào hoat dng cüa to chOc mInh, dii thão Thông tu quy djnh tiêu chI 
châm diem dôi vOi to chOc dâu giá tài san có trang thông tin ditn tO cUa tO chOc 
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rnInh dang hot dng Va d dIXO'C Co quan có thm quyn phé duyt t chi.rc cuc 
du giá bang hmnh thirc dâu giá trirc tuyên'. 

Hal là, nhórn tiêu chI v phu'o'ng an ddu giá Ic/ia thi, hiu qua (2 5/100 
dkm — chiEm 1/4 16ng diêrn) 

Ph.rong an du giá là tiêu chi du'cic dánh giá Co tInh "djnh tmnh" khá cao. 
VI vây, d darn báo chAt chë, minh bach, dir thão Thông tu quy djnh to chirc dâu 
giá tài san phâi có thuyêt rninh day dü, rô rang trInh tier thrc hin và dê xuât CC 
cong vic thirc hin trong phixcing an dâu giá ctê ng1xYi có tài San có Ca s& xác 
djnh tInh khã thi, hiu qua cüa phixong an dâu giá ma to chirc dâu giá tài san xây 
thrng. Các tiêu chi dé dánh giá tinh khã thi, hiu qua cUa phuang an dâu giá 
cüng du,çc xay dirng theo huàng ciii the hóa các quy djnh ccia Lust Dâu giá tài 
san ye trinh tr, thu tllc dau giá tài san trong do tp trung vo các ni dung sau: 

- Phuong an du giá dthig vái quy d,inh cza pháp 1u4t, quyé't dfnh cüa co' 
quan Co thdin quyén ye phê duyêt vic tO chtc ddu gia, dam báo tInb cong khai, 
minh bach, khách quan và hiu qua. 

- Phuang an du giá d xuá't dUQC th&i gian, cja diin ban, t14o nhán h so' 
thcun gia ddu giá, a'ja diem tO chác cu5c ã'áu giá, buOi cong bO giá thuin 1.yi, 
hlnh thi'c tO ch'c cu3c dOu giá, buâc giá, so vdng ddu giá Co tInh khã thi cao và 
hiu qua. 

- Phixong an Mu giá d xut cách thz'c báo mt thông tin, chng thông 
dông, dim giá, "qudn xanh quán dO ". 

-, Phu'ong an Mu giá Co giãi pháp dam báo an toàn, an nm/i trçt ty cho CUQC dâu giá. 

- Phuong an Mu giá d xudt them các hun/i thüc nlêm yb, thong báo cOng 
khai khác ngoài hInh thic, dja diem theo quy djnh cua pháp 1ut hoc each thi.'rc 
khác tang nu'c d phO blén thông tin ddu giá. 

Ba là, nhOm tiêu chI v nàng lye, kinh ng11im Va uy tin cia to ehüc dd'u 
giá tài san (45/l0O diem - chiêtn gân 1/2 tong d1êm.) 

Dir thão Thông tix quy djnh nhórn tiêu chi v näng lirc, kinhnghiêm và uy 
tin cüa to chOc dâu giá tài san là nhOrn tiêu chI quan trQng nhât, the hin s1r phân 
loi gitia cac tO chc dâu giá, trong do tp trung quy dnh cii the các tiêu chi nay: 

- CO hçp dng dlch vi Mu giá cüng 1oi tài san quy djnh t?i khoãn 1 Diu 
4 Luât Dâu giá tài san trong närn truâc lien ké vi cac müc giá trj h9p dOng khác 
nhau. 

- E th chüc M giá thành các cuQe Mu giá trong näm trixO'c 1in k ma co 
chenh Ich trung blnh gi&a giá trüng dâu giá so vO'i giá kh&i diem. 

- Th?i gian hoat dng trong li'nh vrc Mu giá tài san. 

Hin nay, theo s lieu báo cáo cUa các dja pinroi g  thi tinh d&i thang  3/2021, cà nixóc cO 04 t ch&c du giá tài san &rc ph duyt hInh thrc dAu gia trrc tuyn: 02 t6 cM'c ti [-là Nj vã 02 t chCrc tai Dà Nng. 
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- So 1u9'ng du giá vién cüa t, chirc dAu giá tài san. 

- Kinh nghirn cña hành ngh du giá viên (dira trên s6 närn hânh nghé 
cüa d'âu gi.á viên). 

- Dóng thus thu nhp doanh nghip hotc np ngân sách Nhâ nuó'c trong 
näm lien ké. 

- DOi  ngui nhân viên có k hcip dng lao dng. 

- Vic mua bão him trách nhini ngh nghip cho du giá vién. 

- Co nguOi tp sr hành ngh trong to chirc du giá trong närn truó'c lien kC 
hoc nãrn np ho so dàng k tharn gia 1ira chQn. 

D darn báo tinh phân ioai gi&a các t chüc du giá tài san nhung vn tao 
diêu kin cho các to chüc m&i thành 1p hoc CO quy rnO nhO CO c hOi duc 1ira 
chçn thông qua các tiCu chI phü h9p, dr thâo Thông tu quy djnh theo hLrâng 
tüng tiêu chI ci the dCu cO mirc diem tôi da và diem tôi thiCu, trong dO nhng tO 
chrc m6i thành lap, có quy mô nhO vn duxçc châm diem nhi.r to chirc chua có 
hcp dông dch vii dau giá cng loai tài san trong nAm trithc lien kC, tO chüc boat 
dng di.râi 05 nàm, to chOc có 01 dau giá vien hoc không CO dau giá viên cO 
thi gian hành nghê trên 10 nàrn vn thrc tInh diem. 

B6n là, nhórn tiêu chIv thu lao dfch vy du giá, chi phi dá'u giá tài san 
phü hqp ('05/100 diem — chiêm 1/20 tong diem) 

Qua theo dOi, hin nay nhiu trung hp nglrO'i CO tâi san du giá du'a ra 
tiCu cM hra chon to chOc dâu giá vôi mOt thà Lao djch vii dâu giá 0 dông hoc tO 
chOc dau giá tài san chap nhn müc nay dé du, c lra chçn. Tuy nhiCn, theo quy 
djnh cüa Thông tir 1 08/2020/TT-BTC cUa BO tru'âng B Tài chInh quy djnh 
rnüc thi lao tOi thiêu là 01 triêu dông/hop dông thI vic to chüc dâu giá tài san 
dua ra mtrc thii lao 0 dông (phân t l %) dk den tinh trang canh tranh không 
lành mnh. Do dO, dir thâo Thông tix dã quy djnh rO rnOc diem tOi da dôi vói tiêu 
chI nay là tO chüc dâu giá tâi san chi duc tôi da là 05 diem. 

Nàm là, nhórn tiêu chI khác theo tInh chdt cüa tài san ddu gid, tInh hInh 
th(tc tiên to chüv vic ddu giá do ngwài có tài san quyêt djnh (O5/lO0 diênz — chiêm 1/20 tong diên, 

D darn ban quyn cüa ngithi CO tài san trong qua trInh hra ch9n th chirc 
dâu giá, dir thão Thông tu' quy djnh t' I 5% ci:ia tOng diem dê ngithi CO tài san 
chü dung thra ra các tiCu chi riCng trén ca sO can cO' vào tInh chat cOa tài san dâu 
giá và tinh hinh thçrc tiên cOa vic to chirc dâu giá. T 1 nay v&a dam bão tInh 
linh hoat cho qua trInh áp diing tren thirc té vüa tránh dircc tinh trang tuy nghi, 
"chü quan", thiêu minh bach trong vic 1ra ch9n to chüc dâu giá tài san, 

5. V nhiêm vi., quyn hn cüa co' quan có lien quan 

D thào Thông tu quy djnh ci th nhiêm v, quyn han cOa Cic B trçi tix 
pháp, Thanh tra Bç5, Vi TO chirc can b, các dn vj thuc B Tu' pháp và SO Tu' 
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pháp các tinh, thành ph6 trirc thuc Trung uang lien quan dn vic hra ch9n to 
chüc dâu giá tài san, quãn l nba nuâc và to c1irc thi hành pháp 1ut ye dâu giá 
tài san. Xuât phát tü thçrc tiCn hin nay hcm 90% tài san dâu giá là tài san cOng, 
dC ngtthi có tài san có them c s& trong vic lra ch9n to chrc dâu giá tài san, drr 
thâo Thông tix quy djnh trách nhim cüa Sâ Iii pháp vâi vai trô là ca quan 
chuyên mOn thuc Uy ban than dan cap tinh, tham rnuu, giuip Uy ban nhân dan 
cap tinh thrc hin chüc nàng quãn 1 nhànir&c vC dâu giá tài san phôi hqp cung 
cap thông tin ye to ch'i'rc, hoat dng cUa to chrc dâu giá tài san cho ngithi có tài 
san trong vic hra chçn to chrc dâu giá tâi san khi có yCu câu. 

TrCn day là nhQng ni dung cci bàn cUa dr thão Thông tu quy djnh tiêu 
chI lçra chçn tO chüc dâu giá tài san theo quy djnh tii khoân 4 DiCu 56 Lust Dâu 
giá tài san, Civic Bô trçx tl.r pháp kinh trmnh B tnr&ng xem xét, cho kiên chi dao. 

(Xin gii kern theo d tháo Thông ttc quy djnh tiêu chI 4a chQn td chtc 
dau giá tài San theo quy djnh tgi khoán 4 Diéu 56 Lut Ddu giá tài san). 

No'i nh?mn: 
- Nhi.r trn; 
- ThU trirUng Phan CM Hiu (dé báo cáo); 

Cic trlrâng (dé báo cáo); 
- Cong thông tin din tcr BO Ttr phap; 
- L.ru: vi. DGTS,TT,EIGTM. 

KT. CUC TRUONG 
PHO CI4JC TRU'YNG 

Nguyn Thj Mai 
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