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Hà Nội,  

 

Kính gửi: Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
 

 

Thời gian qua, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã có nhiều hướng dẫn, chỉ 

đạo về việc thẩm định giá, bán đấu giá tài sản trong THADS (Công văn số 

789/TCTHADS-TKDLCN ngày 16/3/2020 chỉ đạo các Cục THADS liên quan đến thẩm 

định giá, bán đấu giá, giao tài sản đấu giá thành, trong đó có yêu cầu các Cục THADS 

đăng tải đầy đủ thông tin về việc bán đấu giá tài sản, kết quả bán đấu giá tài sản lên 

Cổng/Trang thông tin điện tử của Tổng cục, Cục THADS; Công văn số 1860/TCTHADS-

TKDLCN ngày 05/6/2020 hướng dẫn các Cục THADS đăng ký, đăng tải thông báo lựa 

chọn tổ chức đấu giá tài sản trên Cổng TTĐT đấu giá tài sản (của Bộ Tư pháp, Công văn 

số 2096/TCTHADS-TKDLCN ngày 26/6/2020 tiếp tục đôn đốc thực hiện Công văn số 

1860 nêu trên...). Tuy nhiên, qua công tác quản lý, theo dõi cho thấy việc đăng tải của các 

cơ quan THADS vẫn chưa đầy đủ, kịp thời, đồng bộ. Do đó, Tổng cục THADS yêu cầu 

Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

1. Chỉ đạo các phòng chuyên môn, các Chi cục trực thuộc, các Chấp hành 

viên trên địa bàn quản lý thực hiện nghiêm túc việc đăng tải 100% các thông báo 

lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, các thông báo liên quan đến bán đấu giá tài sản, 

kết quả bán đấu giá tài sản lên Trang Thông tin điện tử của Cục THADS; đăng tải 

các thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên cả Cổng Thông tin điện tử về 

đấu giá tài sản theo chỉ đạo của Tổng cục. 

2. Trước mắt, khi chưa thực hiện đồng bộ tự động các thông báo từ Trang 

Thông tin điện tử của Cục THADS lên Cổng Thông tin điện tử THADS, đề nghị các 

Cục THADS sau khi đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Cục THADS gửi ngay 

file mềm các thông báo này về Tổng cục THADS (qua Trung tâm Thống kê, Quản lý 

dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin, email: duongnd@moj.gov.vn, điện thoại: 

024.32444.214) để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục THADS.  

Nhận được Công văn này, đề nghị các đồng chí Cục trưởng kịp thời chỉ đạo thực hiện./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;    

- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để b/c); 

- Tổng Cục trưởng (để b/c); 

- Các Phó Tổng cục trưởng (để ph/h); 

- Các đơn vị liên quan thuộc Tổng cục (để p/h);     

- Lưu: VT, TrT. 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

Nguyễn Văn Lực 
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