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Đình Lập, ngày        tháng 4 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn; 

- Trung tâm phát triển quỹ đất;  

- Đội cảnh sát giao thông công an huyện;  

- Chi cục thi hành án dân sự huyện;  

- Hạt kiểm lâm huyện;  

- Đội quản lý thị trường; 

- Các cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1113 /STP-HCTP&BTTP ngày 31/3/2020 của Sở 

Tư pháp về việc triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá 

tài sản và Phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản, UBND huyện đề nghị đề 

nghị các cơ quan, đơn vị có tài sản, đơn vị tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn 

huyện quan tâm, thực hiện một số nội dung như sau:  

Thực hiện Công văn số 956/BTP-BTTP ngày 17/3/2020 của Bộ Tư pháp 

về việc triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản 

và Công văn số 957/BTP-BTTP ngày 17/3/2020 của Bộ Tư pháp về việc triển 

khai phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản và Phần mềm quản lý tổ chức 

hành nghề công chứng; Theo đó, Bộ Tư pháp đã xây dựng và triển khai Phần 

mềm Quản lý thông tin đấu giá tài sản (tích hợp trên Cổng thông tin điên tử 

quốc gia về đấu giá tài sản
1
) bao gồm việc quản lý thông tin giới thiệu về Sở Tư 

pháp; thông tin cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; thông tin tổ chức đấu giá tài 

sản; thông tin đấu giá viên, thông tin cấp Thẻ đấu giá viên; thông báo lựa chọn 

tổ chức đấu giá tài sản; thông báo công khai việc đấu giá tài sản. 

UBND huyện thông báo như sau: 

Kể từ ngày 10/4/2020, người có tài sản đấu giá, các tổ chức đấu giá 

trên địa bàn tỉnh sử dụng chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về 

đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản (tại địa chỉ 

http://dgts.moj.gov.vn). 

                                           
1
 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 về đấu giá tài sản trên toàn quốc.  

http://dgts.moj.gov.vn/
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Để triển khai chính thức có hiệu quả Cổng thông tin điện tử quốc gia về 

đấu giá tài sản và Phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản, UBND huyện đề 

nghị các cơ quan, ban, ngành, tổ chức có liên quan (gọi chung là người có tài 

sản đấu giá), các tổ chức đấu giá trên địa bàn huyện quan tâm triển khai thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Đối với người có tài sản đấu giá 

- Tiến hành truy cập vào Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài 

sản tại địa chỉ: https://dgts.moj.gov.vn/owner/register để đăng ký tài khoản sử 

dụng. Khi đăng ký tài khoản phải đảm bảo thực hiện đúng những điều khoản và 

hướng dẫn của Bộ Tư pháp. 

- Kể từ ngày 10/4/2020, người có tài sản đấu giá thực hiện cập nhật công 

khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản lên Cổng thông tin theo đúng hướng 

dẫn của Bộ Tư pháp tại địa chỉ: https://dgts.moj.gov.vn/portal/huong-dan-cong-

khai-ve-viec-lua-chon-to-chuc-dau-gia-tai-san.html và quy định tại Điều 56 Luật 

đấu giá tài sản;  

- Định kỳ tổ chức rà soát, cập nhật, bổ sung thông tin phát sinh trong quá 

trình triển khai thực hiện. 

2. Đối với các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn huyện 

- Gửi Công văn đăng ký tài khoản sử dụng Phần mềm quản lý thông tin 

đấu giá tài sản (theo mẫu tại Phụ lục 01 kèm theo Công văn này) về Sở Tư pháp 

trước ngày 06/4/2020 để Sở Tư pháp cấp và kích hoạt sử dụng tài khoản. 

- Tiến hành sử dụng Phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản để cập 

nhật công khai việc đấu giá tài sản lên Cổng thông tin theo quy định tại Điều 57 

Luật đấu giá tài sản kể từ ngày 10/4/2020 theo đúng tài liệu hướng dẫn của Bộ 

Tư pháp đã được đăng tải trên Phần mềm;  

- Định kỳ tổ chức rà soát, cập nhật, bổ sung thông tin phát sinh trong quá 

trình triển khai. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc 

cần trao đổi, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ qua Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật 

Phần mềm (ĐT: 1900.8888.24 - nhánh số 4), Bộ phận hỗ trợ nghiệp vụ Phần 

mềm (ĐT: 024.6273.9510) hoặc Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp - 

Sở Tư pháp (ĐT: 0205.3879.711) để được hỗ trợ, hướng dẫn. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 

https://dgts.moj.gov.vn/owner/register
https://dgts.moj.gov.vn/portal/huong-dan-cong-khai-ve-viec-lua-chon-to-chuc-dau-gia-tai-san.html
https://dgts.moj.gov.vn/portal/huong-dan-cong-khai-ve-viec-lua-chon-to-chuc-dau-gia-tai-san.html
tel:1900888824
tel:02462739510
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Phụ lục 01 

 

MẪU CÔNG VĂN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN SỬ DỤNG  

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC GIA VỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

 
TÊN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ  

TÀI SẢN 

 

Số : 
V/v đăng ký tài khoản sử dụng 

Cổng thông tin quốc gia về đấu 

giá tài sản 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

………….., ngày…. tháng …..năm 2020 

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn. 

Thực hiện Công văn số 956/BTP-BTTP ngày 17/3/2020 của Bộ Tư pháp 

về việc triển khai Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản tại các địa 

phương, {{tên tổ chức đấu giá}} đăng ký cấp tài khoản sử dụng Cổng thông tin 

điện tử quốc gia về đấu giá tài sản để thực hiện thông báo công khai việc đấu giá 

tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản với nội dung như sau: 

- Tên tổ chức đấu giá tài sản: 

- Tài khoản đăng nhập: {{TÊN ĐỀ NGHỊ}} 

- Địa chỉ: 

- Người đại diện theo pháp luật” 

- Điện thoại:  

- Địa chỉ email: 

Trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu:VT. 

Người đại diện theo pháp luật 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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