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

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 3033 /STP-HCTP&BTTP 

V/v đề nghị phối hợp báo cáo về 

tình hình thi hành pháp luật trong 

hoạt động đấu giá tài sản 

Lạng Sơn, ngày  12  tháng 8 năm 2021 

    

 

  Kính gửi:  

    - Các sở, ban, ngành; 

    - Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

    - UBND các huyện, thành phố; 

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

 

Thực hiện Công văn số 2306/BTP-BTTP ngày 13/7/2021 của Bộ Tư 

pháp về theo dõi thi hành pháp luật về đấu giá tài sản; Kế hoạch số 18/KH-

STP ngày 27/01/2021 của Sở Tư pháp về theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

năm 2021;  

Để có cơ sở tham mưu xây dựng báo cáo của UBND tỉnh về theo dõi thi 

hành pháp luật trong hoạt động đấu giá tài sản theo yêu cầu của Bộ Tư pháp 

được chính xác, khách quan, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức 

đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh báo cáo các nội dung sau: 

1. Về tình hình tuân thủ pháp luật về đấu giá tài sản 

- Đánh giá về tình hình ban hành văn bản chỉ đạo triển khai, ban hành 

kế hoạch triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về đấu giá tài sản;  

Đánh giá tính thống nhất, đồng bộ của văn bản hướng dẫn áp dụng trên 

cơ sở rà soát văn bản theo căn cứ pháp lý; hiệu lực của văn bản; thẩm quyền 

ban hành văn bản; tính phù hợp nội dung của văn bản với các văn bản liên 

quan; tình hình phát triển kinh tế - xã hội. 

- Công tác tổ chức thi hành tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đấu giá 

tài sản, chính sách phát triển hành nghề đấu giá tại địa phương. 

- Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định không 

còn phù hợp, mâu thuẫn (nếu có) tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên 

quan đến đấu giá tài sản để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất về trình tự, thủ 

tục đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản. 

- Công tác hỗ trợ đảm bảo an ninh, trật tự các cuộc đấu giá, nhất là các 

cuộc đấu giá tài sản công có giá trị lớn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an 

ninh, trật tự xã hội; đấu tranh, trấn áp tội phạm trong hoạt động đấu giá tài sản 

thông qua các chuyên án, nhất là các băng nhóm tội phạm, thông đồng, dìm 

giá trong các cuộc đấu giá tài sản. 
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2. Đánh giá chung kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế và nguyên 

nhân trong thi hành pháp luật về đấu giá tài sản.  

3. Đề xuất, kiến nghị phương hướng và giải pháp giải pháp chủ yếu nhằm 

khắc phục tồn tại, hạn chế và hoàn thiện pháp luật về đấu giá tài sản (đối với 

Trung ương, tỉnh, Sở Tư pháp). 

Báo cáo gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp trước ngày 20/8/2021 (đồng thời 

gửi bản điện tử qua địa chỉ email: hanhchinhtuphapls@gmail.com) để kịp thời 

tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp. 

Sở Tư pháp đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./.         

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, HCTP&BTTP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Quang Hưng 
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