
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

Số:          /UBND-VP8 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Định, ngày       tháng 7 năm 2022 
V/v triển khai thực hiện 

Thông tư số 02/2022/TT-BTP 

ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp 

 

 

Kính gửi: 

- Các Sở, ban, ngành trong tỉnh; 

- UBND các huyện và thành phố Nam Định. 
 

Ngày 08/02/2022, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTP 

hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (gọi tắt là Thông tư 02); Thông tư 

này đã có hiệu lực thi hành từ ngày 25/3/2022. Để triển khai thực hiện thống 

nhất trên địa bàn tỉnh; thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Công văn số 

1949/BTP-BTTP ngày 14/6/2022; UBND tỉnh yêu cầu:  

1. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện và thành phố Nam Định và các 

cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

- Tổ chức quán triệt, phổ biến và thực hiện đầy đủ các nội dung Thông tư 

02 đến các đối tượng thuộc phạm vi quản lý, nhất là những cán bộ, công chức 

trực tiếp tham mưu thực hiện công tác đấu giá tài sản; cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có tài sản đấu giá (nhất là tài sản công). 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ quan tổ chức được giao nhiệm vụ 

bán đấu giá tài sản (đặc biệt là tài sản công), xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 

- Trong quá trình thực hiện cần lưu ý các nội dung nêu tại điểm 3 của 

Công văn số 1949/BTP-BTTP nêu trên (có bản sao gửi kèm). 

Tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện và gửi về Sở Tư 

pháp trước ngày 20/8/2022. 

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm: 

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến nội dung Thông tư 02; 

- Gửi Danh sách tổ chức, Chi nhánh đấu giá tài sản mới thành lập cho Bộ 

Tư pháp để cập nhật trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.  

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện; tổng hợp kết quả chung của 

tỉnh và gửi về Văn phòng UBND tỉnh (qua VP8) trước ngày 25/8/2022./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp (để báo cáo); 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT của tỉnh; 

- Trang TTĐT của Sở Tư pháp; 

- Lưu: VP1, VP6, VP8. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Hà Lan Anh 
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