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Nhằm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động đấu giá tài 

sản, vừa qua Bộ Tư pháp đã xây dựng Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu 

giá tài sản. Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản được triển khai 

sẽ đáp ứng việc thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của người 

có tài sản đấu giá; thông báo công khai việc đấu giá tài sản của các tổ chức đấu 

giá tài sản trên toàn quốc; khai thác cơ sở dữ liệu tổ chức đấu giá tài sản, đấu 

giá viên trên toàn quốc; khai thác các cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp 

luật về đấu giá tài sản; hướng dẫn nghiệp vụ; hỏi đáp pháp luật; văn bản chỉ 

đạo, điều hành và cập nhật tin tức hoạt động về đấu giá tài sản trên toàn quốc. 

Thực hiện yêu cầu của Bộ Tư pháp tại Văn bản số 956/BTP-BTTP và 

Văn bản số 957/BTP-BTTP ngày 17/3/2020, Sở Tư pháp đề nghị các Sở, ban, 

ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh như sau: 

1. Tổ chức quán triệt đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công 

chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý triển khai việc sử dụng chính thức 

Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản (tại địa chỉ 

https://dgts.moj.gov.vn) theo quy định của Luật đấu giá tài sản, cụ thể:  

- Tại  khoản 2 Điều 56 Luật đấu giá tài sản quy định việc lựa chọn tổ 

chức đấu giá tài sản thực hiện như sau: Sau khi có quyết định của người có 

thẩm quyền về việc đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá thông báo công 

khai trên trang thông tin điện tử của mình và trang thông tin điện tử chuyên 

ngành về đấu giá tài sản về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. 

- Căn cứ quy định trên, người có tài sản đấu giá (các Sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên 

quan tại địa phương) phải cập nhật công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài 

sản lên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản; quá trình triển khai 

thực hiện thường xuyên rà soát, cập nhật và bổ sung thông tin phát sinh. Việc 

triển khai sẽ thống nhất thực hiện kể từ ngày 10/4/2020. 

2. Tài liệu hướng dẫn sử dụng đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện 

tử quốc gia về đấu giá tài sản. Quá trình sử dụng nếu có khó khăn, vướng mắc, 
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đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Bộ Tư 

pháp để được hướng dẫn, cụ thể: 

- Liên hệ bộ phận hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ về đấu giá tài sản thuộc 

Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp, điện thoại: (024) 62739510; 

- Liên hệ bộ phận hỗ trợ người sử dụng thuộc Cục Công nghệ thông tin - 

Bộ Tư pháp, điện thoại: 1900888824. 

Trên đây là một số nội dung về triển khai Cổng thông tin điện tử quốc 

gia về đấu giá tài sản. Sở Tư pháp đề nghị các Sở, ban, ngành và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, thực hiện. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên (để thực hiện); 

- UBND Tỉnh (để báo cáo); 

- GĐ, PGĐ phụ trách; 

- Lưu: VT, BTTP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

 

Nghiêm Xuân Cường 
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