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QƯYÉT ĐỊNH
Phê duyệt Đe án “Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước 

về đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tô chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đôi, bô sung một số điều của Luật to chức Chính phủ và Luật Tô chức 
chính quyên địa phương ngày 22 thảng 11 năm 2019;

Căn cử Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị định sổ 62/2017/NĐ-CP ngày 16 thảng 5 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điểu và biện pháp thi hành Luật đâu giá 
tài sản;

Căn cứ Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02 thảng 11 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về tăng cường công tác quản lỷ nhà nước đổi với hoạt động đâu giá 
tài sản;

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình sổ 1240/TTr-STP-BTTP ngày 06 
tháng 4 năm 2021 và báo cáo của Chánh Văn phòng Uy ban nhân dân 
Thành phô vê kết quả lấy ỷ  kiến tập thê Thường trực Uy ban nhản dân 
Thành phố theo Công văn số 2975/VP-NCPC ngày 26 tháng 4 năm 2021 của 
Văn phòng Uy ban nhân dân Thành phố.

QƯYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án “Nâng cao năng lực 
và hiệu quả quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, 
Giám đốc Công an Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Ke hoạch 
và Đầu tư, Cục Thi hành án dân sự, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh 
Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Quản lý thị trường, Thủ trưởng các Sở, ban, 
ngành Thành phố, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức, 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, các tô chức đấu giá tài sản tại 
Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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Giao Sở Tư pháp và Sở Tài chính phổ biến Quyết định này cho các cơ 
quan, tô chức có tài sản đấu giá và các tố chức đấu giá tài sản tại Thành phô 
Hồ Chí Minh./.

Nơi nhận;
-  N hư  Đ iều 3;
- Thù tướng C hính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công T hưong;
- N gân hàng N hà nước V iệt Nam ;
- Thường trực T hành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP;
- TTU B: CT, các PCT;
- ủ y  ban M ặt trận Tổ quốc V iệt N am  TP;
- Tống cục Thi hành án dân sự;
- ủ y  ban Kiểm  tra  Thành ủy;
- Ban N ội chính T hành ủy;
- Sỏ 'N ội vụ;
- V PU B: Các PVP;
- Phòng N C PC ;
- Lưu:VT, (NC/TrH) D.x

Nguyễn Thành Phong
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ĐÈ ÁN
Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về đấu giá tài sản 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày Ầl tháng 5 năm 2021

của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ Hồ Chí Minh)

Phần I
TỎNG QUAN VẺ HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt - trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, 
giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế. 
Với đặc thù là địa phương có nền kinh tế năng động đã kéo theo nhu cầu giao dịch 
dân sự, thương mại, kinh tế và bán tài sản của tổ chức, cá nhân thông qua hình thức 
đấu giá có xu hướng ngày càng gia tăng. Bên cạnh những thuận lợi thì Thành phố 
cũng phát sinh những vi phạm về an ninh trật tự, tranh chấp, khiếu kiện ở các 
lĩnh vực nói chung và lĩnh vực đấu giá tài sản nói riêng. Do đó, yêu cầu đảm bảo cho 
hoạt động đấu giá tài sản tuân thủ đúng quy định pháp luật, đạt hiệu quả và xây dựng 
cơ chế phối hợp của các Sở, ngành, ủ y  ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, 
đơn vị đế tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn 
Thành phố là vấn đề cấp bách, cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

I. VỀ TỎ CHỨC ĐÁU GIÁ TÀI SẢN VÀ ĐẤU GIÁ VIÊN TRÊN 
ĐỊA BÀN THÀNH PHÓ

1. về các tổ chức đấu giá tài sản

Theo Luật đấu giá tài sản: tổ chức đấu giá tài sản gồm Trung tâm Dịch vụ 
đấu giá tài sản và doanh nghiệp đấu giá tài sản, cụ thể:

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh: cơ sở vật chất 
được ủ y  ban nhân dân Thành phố đảm bảo, trụ sở làm việc tại 19/5 Hoàng Việt, 
Phường 4, quận Tân Bình có diện tích khuôn viên hơn 550 m2 đất, quy mô xây dựng 
gồm 1 tầng hầm và 06 tầng lầu với tổng diện tích sử dụng hon 1.800 m2 được đưa vào 
phục vụ hoạt động của Trung tâm từ tháng 01 năm 2013; có 03 phòng đấu giá, 
trong đó có 01 phòng có sức chứa khoảng 300 khách hàng; ngoài ra, Trung tâm



còn có Kho tài sản với diện tích hơn 1.200 m2 tại số 32 Lê Lai, Phường 3, quận 
Gò Vấp.

- Doanh nghiệp đấu giá tài sản: tính đến ngày 28 tháng 02 năm 2021, 
Thành phố Hồ Chí Minh có 74 doanh nghiệp đấu giá tài sản (gồm loại hình công ty 
đấu giá hợp danh và doanh nghiệp đấu giá tư nhân), 25 chi nhánh của doanh nghiệp 
đấu giá tài sản.
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Tính đến ngày 28 tháng 02 năm 2021, Thành phố có 197 đấu giá viên đang 
hành nghề, trong đó có 08 đấu giá viên tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 
Thành phố Hồ Chí Minh, 189 đấu giá viên đang hành nghề tại 74 công ty đấu giá 
hợp danh và doanh nghiệp đấu giá tư nhân. Tính theo từng năm, số lượng đấu giá 
viên tại Thành phố thay đổi như sau:
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Thời gian 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Số đấu giá viên 106 119 154 240 169 184 197

3. Đánh giá

Nhìn chung, số lượng tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên hiện nay cơ bản 
đã đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của cá nhân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn 
Thành phố. số liệu trên cho thấy đội ngũ đấu giá viên có xu hướng gia tăng về 
số lượng.

II. VÈ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỎ CHỨC ĐẤU GIÁ 
TÀI SẢN

1. Theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của 
Chính phủ về bán đấu giá tài sản: từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 31 
tháng 12 năm 2017 (thời điểm lấy số liệu theo kỳ báo cáo thống kê), các tổ chức 
đấu giá tài sản đã ký 5.308 họp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, tổ chức 5.469 cuộc 
đấu giá, trong đó có 4.963 cuộc đấu giá thành với tổng giá trị tài sản khởi điểm là 
18.315.331.559.718 đồng, tổng giá trị tài sản bán được là 20.563.341.542.467 đồng.

Từ ngày 01/01/2014 
đen 31/12/2017

Số
lưọng
họp

động

Số
cuộc
đấu
giá

Số cuộc 
đấu giá 
thành

Tỷ lệ phần 
trăm đấu 
giá thành

Tổng giá khỏi điếm Tống giá bán tài sản

Tổng 5.308 5.469 4.963 90,7 % 18.315.331.559.718 20.563.341.542.467

Trung tâm 830 1.085 1.085 100% 5.470.263.233.019 7.353.593.728.041

Doanh nghiệp
(có nộp bảo cáo) 4.478 4.384 3.878 88,4 % 13.845.068.336.609 13.209.747.814.426



2. Theo Luật đấu giá tài sản, do có thay đổi về biểu mẫu thống kê số liệu nên:

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 (số liệu 
thống kê theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của 
ngành Tư pháp), các tổ chức đấu giá tài sản đã ký 1.689 hợp đồng dịch vụ đấu giá 
tài sản, tổ chức 2.119 cuộc đấu giá, trong đó có 1.538 cuộc đấu giá thành với tổng 
giá trị tài sản khởi điểm là 9.862.563.105.411 đồng, tổng giá trị tài sản bán được 
là 12.060.855.707.579 đồng.
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Từ ngày 01/01/2018 
đen 31/12/2018

Số
lưọng
hợp

động

Số
CUỘC
đấu
giá

Số cuộc 
đấu giá 
thành

Tỷ lệ phần 
trăm đấu 
giá thành

Tổng giá khỏi điểm Tổng giá bán tài săn

Tổng 1.689 2.119 1.538 72,5 % 9.862.563.105.41 1 12.060.855.707.579

Trung tâm 175 126 126 100% 417.560.720.392 488.080.149.000

Doanh nghiệp
(67/126 đơn vị 
nộp bảo cáo)

1.514 1.993 1.412 70,8 % 9.445.002.385.019 11.572.775.558.579

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 (số liệu 
thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của 
Ngành Tư pháp), các doanh nghiệp đấu giá tài sản đã tổ chức 1.544 cuộc đấu giá, 
trong đó có 948 cuộc đấu giá thành với tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá 
9.765.052.239.042 đồng, tổng giá bán của tài sản đấu giá là 9.217.308.844.268 đồng.

Từ ngày 01/01/2019 
đen 31/12/2019

Số cuộc 
đấu giá

Số cuộc 
đấu giá 
thành

Tỷ lệ phần trăm 
đấu giá thành

Tổng giá khởi điếm Tổng giá bán tài sản

Tổng 1.544 948 61,4% 9.765.052.239.042 9.217.308.844.268

Trung tâm 87 87 100% 329.639.398.570 370.589.696.000

Doanh nghiệp
(45/81 đơn vị 
nộp báo cáo)

1.457 861 59,1 % 9.435.412.840.472 8.846.719.148.268

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, các 
doanh nghiệp đấu giá tài sản đã tổ chức 2.399 cuộc đấu giá, trong đó có 1.517 cuộc 
đấu giá thành với tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá 15.837.310.983.199 đồng, 
tổng giá bán của tài sản đấu giá là 15.735.268.944.893 đồng.
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Từ ngày 01/01/2020 
đen 31/12/2020

Số cuộc 
đấu giá

Số cuộc 
đấu giá 
thành

Tỷ lệ phần trăm 
đấu giá thành Tổng giá khỏi điểm Tổng giá bán tài sàn

Tổng 2.399 1.517 63,2 % 15.837.310.983.199 15.735.268.944.893

Trung tâm 197 197 100% 1.137.303.147.497 1.158.553.334.379

Doanh nghiệp
(51/68 đơn vị nộp 
báo cáo)

2.202 1.320 59,9 % 14.700.007.835.702 14.576.715.610.514

3. Đánh giá

Thông qua số liệu thống kê trên cho thấy trong thời gian qua hoạt động đấu giá 
tài sản của các tổ chức đấu giá trên địa bàn Thành phố có những chuyển biến 
tích cực, rõ nét, đáp ứng được nhu cầu dịch vụ của người dân và chính quyền 
Thành phố trong việc xử lý tài sản phải thông qua hình thức đấu giá. Mặc dù số lượng 
cuộc đấu giá tài sản có thay đổi hằng năm, nhưng tỷ lệ đấu giá thành vẫn giữ được 
sự ổn định đảm bảo trên 60% (năm 2018 là 72.5%, năm 2019 là 61,4%, năm 2020 
là 63,2%) và số vụ việc do các doanh nghiệp đấu giá tài sản thực hiện chiếm đa số. 
Nếu xét góc độ hiệu quả đạt được thì Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố 
có ưu điếm hơn so với các doanh nghiệp đấu giá tài sản về tỷ lệ đấu giá thành 
trên tổng số cuộc đấu giá thực hiện (Trung tâm luôn đạt tỷ lệ 100% trong 06 năm 
qua) và giá bán tài sản cao hơn nhiều so với giá khởi điểm. Tuy nhiên, từ năm 2020 
đến nay do tác động của đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế 
của Thành phố kéo theo số lượng giao dịch và nhu cầu sử dụng dịch vụ đấu giá 
tài sản của tố chức, cá nhân có giảm.

III. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐÓI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Theo Điều 79 Luật đấu giá tài sản quy định:

“ỉ. ủy  ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về đấu giá tài sản 
tại địa phương có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tổ chức thi hành, tuyên ừ-uyền, phổ biến pháp luật về đấu giá tài sản, 
chính sách phát triển nghề đấu giá tài sản; b) Tổ chức đăng ký hoạt động của 
doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản; c) Quyết định 
bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản; d) Bảo đảm 
biên chế, cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản 
theo quy định của pháp luật về đơn vị sự nghiệp công lập có thu; hỗ trợ việc bảo đảm 
an ninh, trật tự cho cuộc đấu giá theo đề nghị của tổ chức đấu giá tài sản; 
đ) Xem xét, phê duyệt đề án thực hiện cơ chế tự chủ đối với Trung tâm dịch vụ 
đấu giá tài sản, đề án chuyển đổi Trung tâm dịch vụ đấu giả tài sản thành



doanh nghiệp trong trường hợp không cần thiết duy trì Trung tâm, đề án giải thể 
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trong trường hợp không có khả năng chuyển đổi 
Trung tâm thành doanh nghiệp sau khỉ có ỷ  kiến thống nhất của Bộ Tư pháp; 
e) Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về tổ chức, hoạt động đẩu giá tài sản trong 
phạm vi địa phương theo thẩm quyền; g) Hàng năm báo cáo Bộ Tư pháp về tổ chức 
và hoạt động đấu giả tài sản tại địa phương; h) Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo 
quy định của pháp luật.

2. Sở Tư pháp giúp ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý 
nhà nước về đấu giá tài sản tại địa phương”.

Ngày 29 tháng 6 năm 2017, ủ y  ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch 
số 4026/KH-UBND triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn 
thi hành; trong đó, phân công các Sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có tài sản 
đấu giá hoặc liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản (tham mưu việc tổ chức đấu giá 
tài sản, thẩm định giá, thanh tra, kiểm tra đấu giá, điều tra, truy tố tội phạm 
về đấu giá, hỗ trợ bảo vệ cuộc đấu giá,...) có trách nhiệm phối họp với Sở Tư pháp 
triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Sở Tư pháp đã 
chủ động triển khai thực hiện nhiều công việc như: tuyên truyền thể chế về đấu giá 
tài sản; thực hiện thủ tục hành chính; phát triển đội ngũ đấu giá viên, tổ chức đấu giá 
tài sản; hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực đấu giá tài sản,... Bên cạnh đó, Sở Tư pháp và các Sở, 
ngành Thành phố đã chủ động thực hiện nhiệm vụ của mình, đã phối họp tốt trong 
công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố, cụ thể:

- Tổ chức Hội nghị quán triệt những nội dung cơ bản của quy định pháp luật 
mới về đấu giá tài sản; thực hiện báo cáo chuyên đề về Luật đấu giá tài sản tại các 
cơ quan, tổ chức; đăng tải và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về đấu giá 
tài sản, cung cấp thông tin về các tổ chức đấu giá tài sản, các văn bản hướng dẫn 
nghiệp vụ về đấu giá tài sản trên chuyên trang đấu giá tài sản thuộc Trang thông tin 
điện tử Sở Tư pháp1.

- Phát huy sức mạnh của các phương tiện truyền thông đại chúng, các Sở, 
ngành đã phối hợp với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện 
Chương trình “ 10 phút tiếp dân” và các chương trình tìm hiểu pháp luật và cuộc sống
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1 Sở Tư pháp đã xây dụng 01 chuyên mục “Đẩu giá tài sản” trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp Thành phố 
Hồ Chí Minh: https://sotuphap.hochiminhcitv.gov.vn/196.
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nhằm phổ biến các quy định pháp luật, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu giá 
tài sản.

- Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố và quận, huyện tổ chức 
tập huấn, cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp thành phố 
và cấp huyện những kiến thức pháp luật về đấu giá tài sản để lực lượng này tiếp tục 
phố biến, quán triệt những quy định pháp luật về đấu giá tài sản tại các cơ quan, 
tổ chức.

- Việc hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực đấu giá tài sản cũng được chú trọng, 
cụ thể: tham gia góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về đấu giá tài sản, 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp; báo cáo thực tiễn thi hành Bộ luật 
dân sự năm 2005 trong lĩnh vực đấu giá tài sản; tổng hợp kết quả đóng góp ý kiến 
đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), trong đó có một số nội dung liên quan đến 
đấu giá quyền sử dụng đất; góp ý dự thảo Đề án “Thể chế hỏa đầy đủ quyền 
sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013, 
đảm bảo quyền tài sản được giao thông suốt, hiệu lực thực thỉ và bảo vệ có 
hiệu quả”, các Sở, ngành tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do 
Hội đồng nhân dân Thành phố, ủ y  ban nhân dân Thành phố ban hành trong lĩnh vực 
đấu giá tài sản để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ cho phù hợp với quy định 
hiện hành; ban hành các văn bản chỉ đạo, quy chế phối hợp trong hoạt động đấu giá 
trên địa bàn Thành phố,...

- Nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về đấu giá tài sản, 
thường xuyên rà soát, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo 
tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, 9001:2015 để minh bạch hồ sơ giải quyết2.

Phần II
S ự  CẦN THIẾT BAN HÀNH ĐÈ ÁN

I. C ơ SỞ PHÁP LÝ

Ngày 17 tháng 11 năm 2016, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV đã 
thông qua Luật đấu giá tài sản, dấu mốc quan trọng trong việc hoàn thiện, thống nhất 
khung pháp lý điều chỉnh hoạt động đấu giá tài sản. Trên cơ sở thể chế hóa các 
Nghị quyết của Đảng, Bộ luật dân sự năm 2015, Luật đấu giá tài sản có nhiều 
nội dung mới nhằm nâng cao trình độ năng lực, tính chuyên nghiệp của đội ngũ 
đấu giá viên, đảm bảo thực hiện đầy đủ trách nhiệm của tổ chức đấu giá tài sản
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2 Quyết định số 2700/QĐ-UNBD ngày 29/6/2018 của ủ y  ban nhân dân Thành phố ban hành công bố thù tục hành chính 
mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quàn lý ở Sờ Tư pháp, trong đó 
công bố mới đối với 08 thủ tục thuộc lĩnh vực đấu giá tài sản.



đối với nhà nước và khách hàng, bảo đảm việc xử lý tài sản khách quan, minh bạch, 
hiệu quả, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và Nhà nước.

Sau khi Luật đấu giá tài sản ra đời, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 
61/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 quy định chi tiết việc thẩm định giá 
khởi điêm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập 
hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu, 
tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn và Nghị định số 62/2017/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 5 năm 2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
đấu giá tài sản; một số Bộ, ngành cũng đã ban hành các Thông tư hướng dẫn chi tiết 
thi hành Luật đấu giá tài sản và Nghị định số 62/2017/NĐ-CP (như: Thông tư số 
45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được 
sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2020 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định 
tại Luật đấu giá tài sản, Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề 
đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề 
đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản, Thông tư số 14/2018/TT-BTP 
ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy tắc đạo đức 
nghề nghiệp đấu giá viên,...). Ngày 02 tháng 11 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ 
đã ban hành Chỉ thị số 40/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với 
hoạt động đấu giá tài sản, trong đó giao trách nhiệm cho các Bộ, ngành, địa phương 
tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

Trên cơ sở quy định của Luật đấu giá tài sản và các văn bản của các cơ quan 
Trung ương, ủ y  ban nhân dân Thành phố và các Sở, ngành cũng đã chủ động 
ban hành một số văn bản trong công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản để 
triển khai thực hiện trên địa bàn Thành phố, cụ thể:

- ủ y  ban nhân dân Thành phố ban hành Ke hoạch số 4026/KH-UBND ngày 29 
tháng 6 năm 2017 triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn 
thi hành; Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2017 quy định 
về đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ 
nhà nước trên địa bàn Thành phố.

- Sở Tài nguyên và Môi trương phối hợp với các cơ quan xây dựng dự thảo 
Quy chế phối hợp trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền 
sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Các Sở, ngành có tài sản đấu giá xây dựng, trình ủ y  ban nhân dân Thành phố 
phê duyệt phương án đấu giá tài sản; góp ý các dự thảo Quyết định về giá khởi điểm



để thực hiện đấu giá cho thuê quỹ nhà, đất được sử dụng vào mục đích làm việc, 
sản xuất, kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý của ủ y  ban nhân dân Thành phố,...

Tuy nhiên, qua rà soát tham mưu, Sở Tư pháp nhận thấy pháp luật về đấu giá 
tài sản hiện nay chưa đồng bộ, chưa thống nhất, còn tồn tại những mâu thuẫn, 
chồng chéo về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản, một số quy định của Luật đấu giá 
tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa được triển khai thực hiện như: 
việc bồi dưỡng nghiệp vụ đấu giá viên theo khoản 1 Điều 21, việc thành lập tổ chức 
xã hội nghề nghiệp của đấu giá viên, đấu giá trực tuyến,... Qua công tác thanh tra, 
kiểm tra của một số cơ quan ở Trung ương và địa phương, nhận thấy hoạt động 
đấu giá tài sản đang được điều chỉnh bởi nhiều văn bản quy phạm pháp luật, 
chất lượng nhiều cuộc đấu giá nhìn chung còn chưa hiệu quả, vẫn tồn tại tình trạng 
thông đồng, dìm giá, giá trị tài sản vượt mức giá khởi điểm chưa cao, chưa có tiêu chí 
lựa chọn tổ chức đấu giá, cơ chế kiểm soát việc đấu giá,... Do đó, việc xây dựng 
Đe án cũng đế rà soát quy định pháp luật hiện hành, qua đó kiến nghị cơ quan 
có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện thể chế, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, 
xây dựng các quy trình, quy chế cần thiết tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho hoạt động 
đấu giá tài sản.

II. C ơ  SỞ THựC TIẺN

1. Kết quả triển khai Luật đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh

Sau khi Luật đấu giá tài sản được ban hành, ủ y  ban nhân dân Thành phố đã 
ban hành Kế hoạch số 4026/KH-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2017 về việc triển khai 
thi hành Luật đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, các Sở, ngành, cơ quan, tổ chức đã triển khai 
thực hiện Kế hoạch số 4026/KH-UBND đạt được những kết quả tích cực, góp phần 
mang lại hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước:

a) Mặt đạt được:

- Sở Tư pháp đã thực hiện việc đăng ký hoạt động, kịp thời hướng dẫn các 
tổ chức đấu giá tài sản thực hiện các thủ tục có liên quan đảm bảo theo đúng quy định 
của Luật đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ đấu giá viên ngày càng được 
quan tâm, chú trọng và nâng cao, góp phần vào việc bảo đảm an toàn pháp lý trong 
việc xử lý tài sản; phòng ngừa tranh chấp, vi phạm pháp luật trong hoạt động đấu giá.



- Các tổ chức đấu giá tài sản chủ động tìm hiểu, trao đổi, kịp thời xin ý kiến 
hướng dẫn về nghiệp vụ đấu giá tài sản với Sở Tư pháp khi gặp các khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình hành nghề đấu giá.

- Các tổ chức đấu giá tài sản có sự quan tâm thực hiện các quy định pháp luật 
đấu giá trong việc đề nghị cấp thẻ đấu giá viên, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp 
đấu giá tài sản trong thời gian chuyển tiếp, tham gia các buổi hội nghị liên quan 
đến hoạt động đấu giá do Sở Tư pháp tổ chức; đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo 
văn bản hướng dẫn thi hành Luật đấu giá tài sản.

- Các tổ chức đấu giá tài sản chủ động, phối họp với các cơ quan thi hành án 
của Thành phố, cơ quan hải quan, cơ quan quản lý thị trường và các cơ quan khác 
trong việc tổ chức thực hiện đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố.

b) Một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc:

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn 
Thành phố còn một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc, cụ thể:

- Cơ cấu, tổ chức của các doanh nghiệp đấu giá tài sản vẫn còn tương đối 
nhỏ lẻ (hầu hết chỉ có từ 01 -0 2  đấu giá viên / tổ chức) và phân bố không đồng đều 
trên địa bàn Thành phố: chỉ tập trung chủ yếu vào các quận trung tâm, một số 
khu vực (đa số là các quận, huyện ngoại thành) không có hoặc chỉ có từ 01 đến 02 
tổ chức đấu giá tài sản đặt trụ sở hoạt động như huyện Bình Chánh, cần  Giờ, Củ Chi, 
Nhà Bè,...

- Việc chấp hành chế độ báo cáo của các tổ chức đấu giá tài sản vẫn còn 
hạn chế, tình trạng thực hiện báo cáo trễ hạn vẫn phổ biến và phụ thuộc nhiều từ sự 
đôn đốc, nhắc nhở của cơ quan quản lý.

- Các loại tài sản được bán chưa thật sự đa dạng, chủ yếu tập trung vào tài sản 
là quyền sử dụng đất, tài sản thi hành án và tài sản bảo đảm, mức chênh lệch của 
tài sản bán được chưa cao so với giá khởi điểm. Đặc biệt, việc bàn giao tài sản 
cho người trúng đấu giá còn gặp rất nhiều khó khăn gây ảnh hưởng đến quyền lợi của 
người trúng đấu giá tài sản.

2. Thực trạng công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản

a) Các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước khi phát hiện các 
dấu hiệu vi phạm hành chính, cấu thành tội phạm trong hoạt động đấu giá:

Qua công tác kiểm tra, thanh tra, quản lý nhà nước, Sở Tư pháp nhận thấy 
trong hoạt động đấu giá tài sản phát sinh một số dấu hiệu vi phạm sau:
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- Một số tổ chức đấu giá tài sản chỉ kiểm tra tài liệu chứng minh về quyền có 
tài sản đem ra đấu giá nhưng không có kiểm tra về hiện trạng tài sản so với giấy tờ 
pháp lý liên quan và thực tế tài sản đấu giá thường không đúng so với giấy 
chứng nhận đã cấp; đặc biệt là tài sản xử lý nợ của tổ chức tín dụng không có 
quy định về nghĩa vụ xác minh tình trạng pháp lý tại thời điểm đấu giá và thường 
thể hiện thông tin tài sản “có sao bán vậy”.

- Một số tổ chức đấu giá tài sản quy định thành phần hồ sơ đăng ký tham gia
đấu giá không đúng quy định pháp luật: đặt ra thêm thành phần hồ sơ đăng ký 
tham gia đấu giá phải có biên bản xác nhận xem tài sản đấu giá, có trường họp 
còn yêu cầu biên bản này phải có xác nhận của người có tài sản; một số trường họp, 
tổ chức đấu giá tài sản không xác định cụ thể thời gian nộp hồ sơ; có dấu hiệu tổ chức 
đấu giá cản trở người đăng ký tham gia đấu giá.

- Người có tài sản đấu giá không giám sát, thực hiện quyền của người có
tài sản khi phát hiện hành vi cản trở,...

Tuy nhiên, Sở Tư pháp không thể có kết luận các hành vi trên là vi phạm 
và tiến hành các biện pháp xử lý vì những nguyên nhân sau:

- Chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định về xử lý tài sản bảo đảm 
trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

- Sở Tư pháp không có thẩm quyền kiểm tra hồ sơ thi hành án, xử lý tài sản 
bảo đảm, xử lý vi phạm hành chính và ngược lại cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan 
ngân hàng không có thẩm quyền kiểm tra hồ sơ đấu giá tài sản đã dẫn đến việc 
không kết luận đầy đủ vụ việc.

- Sở Tư pháp không có thẩm quyền kiểm tra tài khoản tại các tổ chức tín dụng
của tố chức đấu giá tài sản, cá nhân có liên quan.

- Việc Sở Tư pháp lập biên bản, xử lý đối với hành vi cản trở khách hàng 
đăng ký tham gia đấu giá của tổ chức đấu giá chỉ dừng tại mức độ xử lý vi phạm 
hành chính nên không thể hiện đúng, đầy đủ mức độ vi phạm và trong một số 
trường họp người có tài sản cũng không sử dụng quyền của người có tài sản 
(dừng cuộc đấu giá).

- Việc xác định hành vi thông đồng rất khó khăn do những người có liên quan 
khi được mời làm việc đều không hợp tác.

b) Việc phối hợp trong quản lý nhà nước về đấu giá tài sản:
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Trong thời gian qua, hoạt động phối hợp giữa các Sở, ngành, địa phương, 
cơ quan, đơn vị có tài sản đấu giá hoặc liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản 
trên địa bàn Thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Tại điểm d khoản 1 Điều 79 Luật đấu giá tài sản quy định ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh có trách nhiệm “hỗ trợ việc bảo đảm an ninh, trật tự cho cuộc đấu giá theo 
đề nghị của tổ chức đấu giá tài sản”, tuy nhiên tại Thành phố Hồ Chí Minh do 
phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc nên việc thực hiện quy định này chưa kịp thời, 
thường xuyên. Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 40/CT-TTg 
ngày 02 tháng 11 năm 2020 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với 
hoạt động đấu giá tài sản; trong đó có phân công: Bộ Công an chỉ đạo Công an 
địa phương triến khai các biện pháp 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 (điểm b mục 4); ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị, phối hợp với 
cơ quan công an thực hiện các biện pháp hỗ trợ bảo đảm an ninh, trật tự cho 
hoạt động đấu giá tài sản tại địa phương theo đề nghị của tổ chức đấu giá tài sản 
(điếm c mục 6). Qua đó, nhận thấy Công an Thành phố và các Sở, ngành Thành phố 
có liên quan cần phối hợp tham mưu ủ y  ban nhân dân Thành phố triển khai chi tiết 
điểm d khoản 1 Điều 79 Luật đấu giá tài sản về các biện pháp hỗ trợ đảm bảo 
an ninh, trật tự các cuộc đấu giá.

- Theo báo cáo của Sở Tài chính thì quy định pháp luật hiện hành không 
giao quyền quản lý các tổ chức thẩm định giá cho địa phương mà thuộc trách nhiệm 
của Bộ Tài chính. Ngày 07 tháng 10 năm 2020, Bộ Tài chính đã có Công văn 
số 12342/BTC-QLG về việc xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động 
thẩm định giá, theo đó đề nghị ủ y  ban nhân dân tỉnh thực hiện xử phạt các hành vi 
vi phạm trong lĩnh vực thẩm định giá theo Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 06 
tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá 
về thẩm định giá và thông báo kết quả xử lý vi phạm theo quy định. Qua đó, 
để nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thẩm định giá (có chức năng 
thẩm định giá trị tài sản trước khi đấu giá) cần thiết phải có sự phối hợp giữa ủ y  ban 
nhân dân Thành phố (Sở Tài chính) với Bộ Tài chính trong việc quản lý các tổ chức 
thẩm định giá tại Thành phố.

- Các cơ quan, đơn vị, người có tài sản đấu giá vì nhiều lý do chưa thực hiện 
hết trách nhiệm của mình trong việc giám sát quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá 
theo điểm a khoản 1 Điều 47 Luật đấu giá tài sản để kịp thời xử lý các vấn đề 
phát sinh.
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- Chưa có cơ chế phối hợp kiểm tra liên ngành giữa các cơ quan, đơn vị đối với 
việc tổ chức đấu giá tài sản của các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, cá nhân trên 
địa bàn Thành phố.

c) Tình hình bồi dưỡng nghiệp vụ đấu giá viên:

Theo khoản 1 Điều 21 Luật đấu giá tài sản thì đội ngũ đấu giá viên được 
bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề bởi tổ chức xã hội - nghề nghiệp 
của đấu giá viên. Thực tế trong thời gian qua cả nước chưa có tổ chức xã hội - 
nghề nghiệp của đấu giá viên nên vấn đề bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng 
hành nghề cho đấu giá viên bị bỏ ngỏ. Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02 tháng 11 
năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ có giao ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức 
bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề, việc 
tuân thủ pháp luật, tuân theo Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ đấu giá 
viên, chất lượng hoạt động của các tổ chức đấu giá tài sản tại địa phương. Tuy nhiên, 
việc giao trách nhiệm cho ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thay nhiệm vụ của 
tổ chức xã hội - nghề nghiệp của đấu giá viên là chưa phù hợp với quy định khoản 1 
Điều 21 Luật đấu giá tài sản (việc phân công này chỉ là tạm thời, trong thời gian chờ 
thành lập tổ chức xã hội - nghề nghiệp của đấu giá viên); đồng thời, nguồn ngân sách 
nhà nước không cấp kinh phí cho hoạt động bồi dưỡng này do đây là các tổ chức 
xã hội hóa, cơ quan nhà nước không có cơ chế thu từ các tổ chức này như ở các 
học viện, trường học. Mặt khác, việc mỗi tỉnh thành tự chủ động thực hiện bồi dưỡng 
sẽ khó thực hiện, thiếu tính đồng bộ nên cần thiết phải có bộ tài liệu bồi dưỡng chung 
đế làm cơ sở cho các địa phương tổ chức bồi dưỡng với nội dung thống nhất, 
đảm bảo đội ngũ đấu giá viên cả nước có chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng đồng đều, 
chất lượng.

d) Tình hình chuyển đổi đăng ký hoạt động của tổ chức đấu giá tài sản:

Sở Tư pháp đã có Công văn số 2125/STP-TC ngày 18 tháng 4 năm 2019 
thông báo đến các doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hoạt động (chuyển đổi) 
trước ngày 14 tháng 6 năm 2019, tuy nhiên đến nay tại Thành phố vẫn còn tồn tại 
một số doanh nghiệp có tên gọi chứa cụm từ “đấu giá tài sản” được thành lập 
trước ngày 01 tháng 7 năm 2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp phép, gây nhầm lẫn 
với các tổ chức đấu giá tài sản được Sở Tư pháp cấp phép hoạt động.

4. Dự báo nhu cầu phát triển

Căn cứ Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá 
tình hình Thành phố giai đoạn 2020 - 2030, theo đó: “Huy động có hiệu quả 
các nguồn lực về lao động, đất đai, tài chính, khai thác mạnh mẽ tiềm năng
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các nguồn lực trong nước, ngoài nước để đầu tư phát triển Thành phố, phấn đấu 
xây dựng Thành phố trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - 
công nghệ và văn hóa của Đông Nam Ả vào năm 2030”.

Hiện nay với sự phát triển ngày càng đa dạng, phức tạp các quan hệ xã hội 
dẫn đến sự xuất hiện ngày càng nhiều các tranh chấp dân sự và thương mại khiến 
nhu cầu được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tăng cao. Bên cạnh 
đó, nhu cầu bán các loại tài sản thông qua hình thức đấu giá của cơ quan, đơn vị, 
tổ chức, cá nhân cũng tăng lên. Do đó, dự báo số vụ việc đấu giá tài sản giai đoạn 
2020 - 2025 tiếp tục giữ nguyên ở mức tăng dần đều, ổn định.

Từ những thực trạng về tình hình hoạt động đấu giá tài sản, công tác quản lý 
nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố và những dự báo nhu cầu 
phát triển của hoạt động đấu giá trong thời gian tới, việc xây dựng Đề án “Nâng cao 
năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh ” là cần thiết và cấp bách.

Phần III
QUAN ĐIẺM, MỤC TIÊU, PHẠM VI CỦA ĐỀ ÁN

I. VÈ QUAN ĐIỂM

1. Thể chế hóa quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng về chiến lược 
cải cách tư pháp, chiến lược hội nhập quốc tế, cũng như những chủ trương, 
chính sách, định hướng quan trọng của Đảng về cải cách hành chính, phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước.

2. Tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bảo đảm quyền tự do 
kinh doanh và cạnh tranh công bằng trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

3. Thúc đẩy sự phát triển hoạt động đấu giá tài sản trong khuôn khổ pháp luật, 
nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế phòng, chống 
hiệu quả tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động này3.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Đe án được ban hành với mục tiêu triển khai thống nhất, đồng bộ công tác 
quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản, qua đó đảm bảo số lượng tổ chức
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đâu giá tài sản tối thiểu như hiện nay đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng dịch vụ này 
trên địa bàn Thành phố, tập trung nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo 
môi trường hoạt động cho các doanh nghiệp, đồng thời ngăn ngừa và hạn chế tối đa 
các biếu hiện tiêu cực trong đấu giá tài sản.

2. Muc tiêu cu thể • •

- Từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản lý hoạt động đấu giá 
tài sản, đảm bảo theo sát với thực tiễn diễn biến của hoạt động đấu giá tài sản 
trên địa bàn Thành phố.

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng về hoạt động đấu giá tài sản, tập trung 
thực hiện sau khi Luật đấu giá tài sản được sửa đổi, bổ sung.

- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản; 
nâng cao chất lượng đội ngũ đấu giá viên và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền 
sớm thành lập tổ chức xã hội - nghề nghiệp của đấu giá viên giai đoạn 2020 - 2025.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính nhằm hỗ trợ 
hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản.

III. PHẠM VI CỦA ĐÈ ÁN

1. Phạm vi không gian: phạm vi tác động của Đề án là trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh.

2. Phạm vi thời gian: Đề án được thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025.

3. Đối tượng tác động: các Sở, ban, ngành Thành phố, ủ y  ban nhân dân
21 quận huyện, thành phố Thủ Đức và một số đơn vị có liên quan; các tổ chức
đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Phần IV
NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. HOÀN THIỆN THẺ CHÉ VỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Thường xuyên rà soát, đánh giá các quy định hiện hành liên quan đến 
đấu giá tài sản; báo cáo, kiến nghị những giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc 
về thể chế; góp ý hoàn thiện quy định pháp luật về đấu giá tài sản.

- Đơn vị thực hiện: Sở, ban, ngành Thành phố, ủ y  ban nhân dân 21 quận
huyện, thành phố Thủ Đức và một số đơn vị có liên quan.

- Thời gian: 2021 - 2025.
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2. Hoàn thiện các quy trình, quy chế đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố; 
tham mưu Uy ban nhân dân Thành phố ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế các 
văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố 
(như phôi hợp rà soát Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2017 
của Uy ban nhân dân Thành phô vê việc ban hành Quy chế đấu giá tài sản là tang vật, 
phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước tại Thành phố 
Hồ Chí Minh; tham mưu ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động đấu giá 
quyên sử dụng đât để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn 
Thành phố).

- Đơn vị thực hiện: Sở, ban, ngành Thành phố, ủ y  ban nhân dân 21 quận
huyện, thành phố Thủ Đức và một số đơn vị có liên quan.

- Đơn vị thẩm định dự thảo: Sở Tư pháp.

- Thời gian: 2021 - 2025.

II. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, QUÁN TRIỆT, 
PHỎ BIẾN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VÈ ĐÁU GIÁ TÀI SẢN

1. Tô chức quán triệt những nội dung cơ bản của quy định pháp luật mới về 
đấu giá tài sản bằng nhiều hình thức (tài liệu tuyên truyền trực tuyến, báo cáo viên 
pháp luật,...) phù họp với tình hình kinh tế - xã hội Thành phố.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành Thành phố, ủ y  ban nhân dân 21 quận
huyện, thành phố Thủ Đức và một số đơn vị có liên quan.

- Thời gian: triển khai thực hiện theo kế hoạch của cơ quan trung ương.

2. Thường xuyên cập nhật thông tin mới về đấu giá tài sản lên Trang thông tin 
điện tử.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp (đăng tin trên Trang thông tin điện tử 
Sở Tư pháp và cung cấp thông tin để đăng tải trên cổng thông tin điện tử Thành phố, 
Sở, ngành, Bộ Tư pháp nếu cần thiết).

- Thời gian: định kỳ 03 tháng.

3. Xây dựng liên kết Trang thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức trên 
địa bàn Thành phố với cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị thực hiện liên kết: Sở, ban, ngành Thành phố, ủ y  ban nhân dân 
21 quận huyện, thành phố Thủ Đức và một số đơn vị có liên quan.
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- Thời gian: từ năm 2021.

m . PHÁT TRIEN TỒ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN, ĐỘI NGŨ ĐẤU GIÁ VIÊN

1. Cập nhật, rà soát thông tin quản lý, tăng cường mối liên hệ, phối hợp trong 
công việc giữa cơ quan quản lý và các tổ chức đấu giá tài sản; đề nghị các tổ chức 
đấu giá tài sản cung cấp và thường xuyên cập nhật thông tin (số điện thoại công ty, 
người đại diện theo pháp luật, các đấu giá viên, địa chỉ hộp thư điện tử công ty, 
kết quả thực hiện các hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sảnm,...) lên Trang thông tin 
điện tử, tài khoản mạng xã hội chính thức của đơn vị mình.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở, ngành Thành phố có liên quan, tổ chức đấu giá tài sản.

- Thời gian: 2021 - 2025.

2. Rà soát các doanh nghiệp có tên gọi chứa cụm từ “đấu giá tài sản ” được 
thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp phép, 
gây nhầm lẫn với các tổ chức đấu giá tài sản được Sở Tư pháp cấp phép hoạt động 
để xử lý theo quy định.

- Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian: năm 2021.

3. Nâng cao năng lực cho đội ngũ đấu giá viên.

a) Kiến nghị Bộ Tư pháp ban hành Bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề, việc tuân thủ pháp luật, tuân theo 
Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ đấu giá viên.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian: năm 2021.

b) Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng 
hành nghề, việc tuân thủ pháp luật, tuân theo Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với 
đội ngũ đấu giá viên.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành Thành phố và một số đơn vị có liên quan.

- Thời gian: sau khi Bộ Tư pháp ban hành Bộ tài liệu bồi dưỡng.
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4. Kiến nghị Bộ Tư pháp quan tâm, sớm thành lập tổ chức xã hội - nghề nghiệp 
của đâu giá viên ở Trung ương để thực hiện khoản 1 Điều 21 Luật đấu giá tài sản.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian: năm 2021.

5. Phôi hợp, hô trợ hoạt động của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của đấu giá viên 
trên địa bàn Thành phố.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian: sau khi tổ chức xã hội - nghề nghiệp của đấu giá viên được 
thành lập.

IV. TĂNG CƯỜNG HIỆU L ự c , HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ 
NHÀ NƯỚC VÈ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tổ chức hội nghị, tọa đàm, giao ban về đấu giá tài sản.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối họp: Sở, ban, ngành Thành phố, ủ y  ban nhân dân 21 quận 
huyện, thành phố Thủ Đức và một số đon vị có liên quan.

- Thời gian: 2021 - 2025.

2. Rà soát, đơn giản hóa hệ thống thủ tục hành chính liên quan đến đấu giá 
tài sản.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đon vị phối hợp: Văn phòng ủ y  ban nhân dân Thành phố.

- Thời gian: thường xuyên.

3. Triển khai quy định về hình thức đấu giá trực tuyến trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh.

a) Hoàn chỉnh Đề án thực hiện thí điểm đấu giá bằng hình thức đấu giá 
trực tuyến tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đơn vị chủ trì phê duyệt đề án của tổ chức đấu giá tài sản: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối họp phê duyệt: các Sở, ngành Thành phố có liên quan.

- Thời gian: năm 2021.

b) Thực hiện thí điểm tổ chức đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh.
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- Đơn vị phối hçyp: Cục Thi hành án dân sự, Sở, ban, ngành Thành phố, ủ y  ban 
nhân dân 21 quận huyện, thành phố Thủ Đức và một số đơn vị, cá nhân có liên quan.

- Thời gian: 2021 - 2022.

c) Tổng kết việc thực hiện thí điểm tổ chức đấu giá bằng hình thức đấu giá 
trực tuyến.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố 
Hồ Chí Minh.

- Đơn vị phối hợp: Cục Thi hành án dân sự, Sở, ban, ngành Thành phố, ủ y  ban 
nhân dân 21 quận huyện, thành phố Thủ Đức và một số đơn vị có liên quan.

- Thời gian: năm 2022.

4. Xây dựng cơ chế phối hợp thực hiện, hồ trợ việc bảo đảm an ninh, trật tự 
cho cuộc đấu giá theo đề nghị của tổ chức đấu giá tài sản theo điểm d khoản 1 
Điều 79 Luật đấu giá tài sản.

- Đơn vị phê duyệt: ủ y  ban nhân dân Thành phố.

- Đơn vị chủ trì xây dựng: Công an Thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp và các Sở, ngành Thành phố có liên quan.

- Thời gian: năm 2021.

5. Xây dựng cơ chế hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn quản lý đất đai, nhà ở 
khi phối hợp giải quyết thủ tục giao tài sản thi hành án thông qua hình thức đấu giá 
tài sản.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Đơn vị phối hợp: Cục Thi hành án dân sự và các Sở, ngành Thành phố có 
liên quan.

- Thời gian: năm 2021.

6. Tham mưu giải pháp tăng cường công tác phối hợp giữa ủ y  ban nhân dân 
Thành phố với Bộ Tài chính trong việc quản lý nhà nước đối với các tổ chức 
thẩm định giá tài sản trên địa bàn Thành phố.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính.

- Đon vị phối hợp: Sở, ngành Thành phố có liên quan.

- Thời gian: năm 2021.



7. Tăng cường thực hiện các biện pháp trấn áp tội phạm trong hoạt động 
đấu giá tài sản thông qua các chuyên án, nhất là các băng nhóm “xã hội đen”, 
“thông đồng, dìm giá” trong các cuộc đấu giá tài sản.

- Đơn vị chủ trì: Công an Thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Sở, ngành Thành phố có liên quan.

- Thời gian: thường xuyên.

8. Tăng cường công tác giám sát của người có tài sản đấu giá trong quá trình 
tổ chức thực hiện đấu giá theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 47 Luật đấu giá 
tài sản; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, người có tài sản đấu giá thuộc 
trách nhiệm quản lý của mình thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đấu giá tài sản theo 
quy định pháp luật, không để xảy ra tình trạng “thông đồng, dìm giá”, băng nhóm 
“xã hội đen” trong hoạt động này.

- Đơn vị thực hiện: Cục Thi hành án dân sự, Sở, ban, ngành Thành phố, ủ y  ban 
nhân dân 21 quận huyện, thành phố Thủ Đức.

- Đơn vị phối hợp: Sở, ngành Thành phố có liên quan, tổ chức đấu giá tài sản.

- Thời gian: thường xuyên.

V. TĂNG CƯỜNG THANH TRA, KIỂM TRA LIÊN NGÀNH, 
CHUYÊN NGÀNH ĐỊNH KỲ VÀ ĐỘT XUẤT VỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành định kỳ và đột xuất đối với 
tổ chức và hoạt động của tổ chức đấu giá tài sản.

- Đon vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian: định kỳ hằng năm.

2. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra hoạt động đấu giá tài sản 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đơn vị thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành: ủ y  ban nhân dân Thành phố.

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối họp: Công an Thành phố, Cục thi hành án dân sự, Sở Tài chính, 
Cục Quản lý thị trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố 
Hồ Chí Minh và một số Sở, ngành có liên quan.

- Thời gian: định kỳ hằng năm.

3. Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
định giá tài sản trên địa bàn Thành phố.

19



- Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính.

- Đơn vị phối hợp: Sở, ngành Thành phố có liên quan, tổ chức đấu giá tài sản.

- Thời gian: định kỳ hằng năm, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

VI. TỎNG KÉT, ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ THựC HIỆN ĐÈ ÁN

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành Thành phố, ủ y  ban nhân dân 21 quận 
huyện, thành phố Thủ Đức và một số đơn vị có liên quan.

- Thời gian: Năm 2025.

Phần V 
TỎ CHỨC THựC HIỆN

I. SỞ TƯ PHÁP

- Tổ chức quán triệt, phổ biến Đề án và xây dựng Ke hoạch triển khai thực hiện
Đe án.

- Chủ trì, phối họp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện những 
nhiệm vụ theo Đề án.

- Triển khai, hướng dẫn cho Sở, ban, ngành Thành phố, ủ y  ban nhân dân 
21 quận huyện, thành phố Thủ Đức các nội dung, thời hạn thực hiện báo cáo 
tình hình thực hiện Đề án; tiếp nhận báo cáo của các cơ quan và tổng hợp, báo cáo 
ủ y  ban nhân dân Thành phố.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Đe án. Tập họp những khó khăn, 
vướng mắc do các cơ quan, đơn vị phản ánh trong quá trình thực hiện Đề án, đề xuất 
trình ủ y  ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

- Tham mưu, giúp ủ y  ban nhân dân Thành phố công tác tổng kết thực hiện
Đề án.

II. CÔNG AN THÀNH PHÓ

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đe án này.

- Phối họp với các Sở, ban, ngành Thành phố, ủ y  ban nhân dân 21 quận huyện, 
thành phố Thủ Đức bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho cá nhân, tổ chức khi 
tham gia vào hoạt động đấu giá tài sản.

III. SỞ TÀI CHÍNH

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đe án này.
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- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thẩm định dự toán và bố trí kinh phí để 
triển khai thực hiện Đề án, trình ủ y  ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan dự trù và quyết toán kinh phí 
thực hiện Đe án theo quy định.

IV. SỞ KỂ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

- Tố chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án này.

- Hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện đăng ký hoạt động đấu giá theo 
quy định của Luật đấu giá tài sản tại Sở Tư pháp.

V. ỦY BAN NHÂN DÂN 21 QUẬN HUYỆN, THÀNH PHÓ THỦ ĐỨC

- Triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đấu giá tài sản tại 
địa phương.

- Chỉ đạo ủ y  ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện niêm yết việc đấu giá 
tài sản đúng quy định.

- Phối họp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện 
Đề án này.

VI. CÁC c ơ  QUAN, TỎ CHỨC CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

- Khi xây dựng, phê duyệt phương án đấu giá tài sản cần đảm bảo tính khả thi, 
trong đó xem xét lựa chọn hình thức đấu giá, bước giá phù hợp với thực tiễn việc 
đấu giá; khi lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thì ngoài thù lao dịch vụ đấu giá 
cần căn cứ các tiêu chí khác như tiêu chí về phương án đấu giá, năng lực, 
kinh nghiệm, uy tín của tổ chức đấu giá tài sản; đảm bảo trên địa bàn Thành phố 
không xảy ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động đấu giá tài sản.

- Tăng cường giám sát các tổ chức đấu giá tài sản trong việc thực hiện trình tự, 
thủ tục đấu giá tài sản.

- Cử đại diện tham dự cuộc đấu giá để kịp thời có biện pháp xử lý theo 
quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

- Phối họfp với cơ quan công an có biện pháp hỗ trợ, bảo đảm an ninh, trật tự 
an toàn việc đấu giá tài sản trên địa bàn, nhất là các vụ việc đấu giá quyền sử dụng 
đất có giá trị lớn, phức tạp.

- Sử dụng Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản để đăng tin 
lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật đấu giá 
tài sản.
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- Thông tin về Sở Tư pháp các vụ việc đấu giá tài sản do tổ chức đấu giá tài sản 
có trụ sở ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác thực hiện tại Thành phố 
Hồ Chí Minh để theo dõi, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm (nếu có).

- Thực hiện hiệu quả việc phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm.

VII. CÁC TỎ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Đảm bảo công tác tổ chức, nhân sự, quản trị điều hành tại đơn vị mình
đáp ứng yêu cầu thực hiện đấu giá tài sản.

- Thực hiện đấu giá đúng trình tự, thủ tục quy định; thường xuyên bồi dưỡng, 
tập huấn, lưu ý, nhắc nhở đấu giá viên việc hành nghề đúng quy định; nghiên cứu 
thực hiện các giải pháp đế phòng tránh tiêu cực, thông đồng, dìm giá trong hoạt động 
đấu giá tài sản; xử lý theo quy định khi phát hiện hành vi vi phạm. Rà soát, tổng hợp 
rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục đối với những sai sót mà các Đoàn thanh tra, 
kiểm tra của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đã kết luận.

- Không để xảy ra tình trạng “thông đồng, dìm giá”, băng nhóm “xã hội đen” 
trong hoạt động đấu giá tài sản.

- Nghiên cứu xây dựng hình thức đấu giá trực tuyến tại tổ chức đấu giá tài sản, 
phù hợp quy định pháp luật và khả năng của đơn vị.

- Thực hiện hiệu quả việc phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm.

Phần VI 
KINH PHÍ THựC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện Đề án được bố trí từ kinh phí thực hiện không
tự chủ của ngân sách Thành phố, nguồn thu và các nguồn hỗ trợ, tài trợ họp pháp
khác của cơ quan, đơn vị (nếu có). Hàng năm, cơ quan, đơn vị được phân công 
nhiệm vụ chủ trì có trách nhiệm dự toán kinh phí để thực hiện các nội dung trong 
Đề án, gửi Sở Tài chính thẩm định để trình ủ y  ban nhân dân Thành phố xem xét, 
quyết định./

22


		2021-05-12T13:33:28+0700
	Việt Nam
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân<ubnd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




