
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 
 

Số: 360/STP-BT&HCTP 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Tuyên Quang, ngày 20 tháng 4 năm 2020 
V/v cập nhật công khai việc lựa 

chọn tổ chức đấu giá lên Cổng 

thông tin điện tử quốc gia về  

đấu giá tài sản 

 

 

                      Kính gửi: - Các Sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

                             

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

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

bản số 957/BTP-BTTP ngày 17 tháng 03 năm 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; Văn bản số 1096/UBND-NC ngày 17/4/2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về triển khai chính thức Cổng thông tin 

điện tử đấu giá tài sản; 

Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) thực hiện việc 

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 theo quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài 

sản, cụ thể như sau: 

- Tên truy cập: https://dgts.moj.gov.vn 

- Đăng ký tài khoản của cơ quan, đơn vị 

- Thực hiện đăng thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

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

triển khai. 

Vậy, đề nghị các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) tổ chức triển khai thực 

hiện, trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về 

Sở Tư pháp để được hướng dẫn, giải đáp./.   

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc STP (báo cáo); 

- Như kính gửi (thực hiện); 

- Lưu VT, BT&HCTP (Hà). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Trúc 

 

https://dgts.moj.gov.vn/
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