
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHƯ XUÂN 

 
Số:         /UBND-TP 

V/v triển khai Cổng thông tin 

điện tử quốc gia về đấu giá tài sản 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Như Xuân, ngày        tháng 7 năm 2021 

 

     Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

  

 Trong thời gian qua, việc đưa Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài 

sản vào vận hành, sử dụng đã góp phần bảo đảm hoạt động đấu giá tài sản công 

khai, minh bạch, khách quan. Hiện nay, theo thông tin nhận được từ Cục Bổ trợ tư 

pháp, Bộ Tư pháp tại Công văn số 563/BTP-ĐGTS ngày 23/6/2021 và công văn số 

1259/STP-BTTP ngày 05/7/2021 của Sở Tư pháp Thanh Hóa về việc triển khai 

Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, hiện nay đã có một số đối tượng 

tung tin về việc làm giả thông báo công khai việc đấu giá giống như trên cổng 

thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản hoặc có thể can thiệp hệ thống quản trị 

Cổng thông tin điện tử để làm ẩn thông báo công khai việc đấu giá. Để tiếp tục 

triển khai hiệu quả Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, UBND 

huyện đề nghị: 

 Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị có tài sản bán đấu giá 

cần tăng cường công tác giám sát các tổ chức đấu giá tài sản trong việc thông báo 

công khai việc đấu giá trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản bằng 

cách truy cập trực tiếp vào địa chỉ cổng thông tin điện tử quốc gia là 

https://dgts.moj.gov.vn để kiểm tra hoặc yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản cung cấp 

chi tiết địa chỉ (đường link https://dgts.moj.gov.vn) về việc thông báo công khai 

việc đấu giá trên Công thông tin để kiểm tra./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Đồng 
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