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UBND TiNH QUANG TRJ CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
SaTu'PHAP Dc 1p - Tir do - Htnh phñc 

S& AOfl7STP-HCTP&BTTP Quáng Trj, ngày tháng inàm 2021 

V/v thrc hin Cong van s6 828/BTTP- 
DGTS cia Ciic Bô trçi tu pháp-Bt Tu pháp 

KInh gi: 

- Trung tam djch vi ban du giá tài san tinh Quãng Trj; 

- Cong ty du giá hcip danh Min Trung; 

- Cong ty du giá hçip danh Phuong Nam; 

- Cong ty du giá hçp danh Dtt Vit; 

- Cong ty dtu giá hcrp danh Bão Minh. 

Ngày 01/9/2021, Ciic Bô trq tu pháp - B Tu pháp có Cong van s 828/BTTP-
DGTS v vic chn chinh hoit dng du giá tài san trong thai gian thirc hin gian 

cách xa hi (sao gtci kern). 

S Tu pháp d nghj the t chiTrc du giá tài san nghiêm tue thirc hin các ni 

dung ti Cong van so 828/BTTP-DGTS ngày 01/9/2021 cüa C%ie B trg tu pháp. Báo 
cáo eác hInh thüc du giá tài san ducc thirc hin tir ngày 29/7/202 1 den ngày 
01/11/2021, gui báo cáo v Si Tu pháp truâc ngày 07/11/2021 (cüng th?ii k báo cáo 
näm) d tng hç'p, báo cáo B Tu pháp. 

NYi nhân: 
- Nhi.i trên; 

- Trang ITDT cüa So (d dang tâi); 
- Luu: VT, HCTP&BTTP. 

Hoãng K' 
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CJC 13() TRQ TU  PHAP 

S: 828/BTTP-DGTS 
V/v chn ehinh hot dng du 
giá tài san trong thii gian thirc 

hin gin each x hOi 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIIT NAM 
Dôc lap * Tiy do -  Hnh phüc 

Ha Ni, ngày 01 tháng 9 nàm 2021 

Kmnh gri: S Tu pháp các tinh, thành ph6 tic thuc Trung uang 

Thèi gian qua, mc dü ti mt s dja phucrng clang thirc hin giãn cách xä 
hi theo Chi thj s 1 6/CT-TTg ngày 31/3/2020 cüa Thu tumg Chfnh phu ye 
phông, ch6ng djch Covid- 19, nhung mt s th chirc du giá tai san vn thrc hin 
vic du giá tài san. Trong do cO tInh trng niêrn. y&, thông báo dâu giá, to chitc 
vic d.0 giá trc tip trong thOi gian thirc hin giãn each xä hi hoc t chirc thic 
hin vic trã giá, t ehüc bui cong b giá thông qua cáe phn mm üng dicing nhu 
zoom, zalo, gmail, google meet.,. Vic thc hin nay là kbông dung quy djnh cUa 
Lut EMu giá tài san và cO du hiu vi ph?m quy djnh ti dim c, khoán 2, Diu 9 
cüa Lut Du giá tài san (Can tró, gay khó k/ian cho ngwô'i tham gia ddu giá 
trong vic dáng ky thain gia dâu giá, tharn gia cuçc ad giá). 

D thirc hin hiu qua Lut EMu giá tài san và Chi th s 40/CT- 1'Tg ngay 
02/11/2020 cüa Thu tithng ChInh phü v tang cthng quàn 1 nhà ntthc di vói 
hot dng Mu giá tài san, d nghj So Tu pháp các tinh, thành ph tnrc thue 
Trung .rang thrc hin mt s cong vic nhu sau: 

1. YCu CtU các t chirc d.0 giá tâi san tai dja phuong thie hin dung quy djnh 
cüa Lut EMu giá tài san trong b6i canE thrc hin gin each xà hi dê phông, ch&ig 
djch Covid- 19, dam bào khOng gay can trO, khô khän cho nguOi tharn gia dâu giá. 
TnrOng hçp t chtrc cuc däu giá bng hInh thi.'rc Mu giá bang 101 noi tai  euc Mu 
giá, bO phi&i trçrc tip ti cuc Mu giá hoie bO phiu gián tMp thi không dixqc ap 
ding vic trâ giá hotc t chuc bui cOng bé giá thông qua các ph.n mêm üng 
dçing nhix zoom, zalo, gmail, google meet... 

SO Tu pháp rà soát, kim tra d& vOi các t chirc Mu giá tài san thirc hin 
không di1ng quy djnh, CO Mu hiu vi phm nhu nêu trên d co bin pháp xO Is', khâc 
phvc hu qua, k ca vic d ngh ngu0i CO tài san khOng xem xét, Cong nh.n kt 
qua Mu giá do theo quy djnh cüa pháp 1ut. Kt qua râ soát, ki&n tra báo cáo B 
Tu pháp (Cc B trq Tu' pháp). 

2. SO Ttr pháp tham muu Uy ban nhân dan c.p tinh chi do nguOi cO tài san 
thuc thk'i quyn quân 1 có k hoeh, hinh thirc Mu giá, 1ra ch9n t chirc u 
giá tài san dU näng lire theo quy djnh cUa Lu.t EMu giá tài san và phu hçip vOi diu 
kin cüa dja phuang. Trong dO, uu tiên 1ia eh9n hInh thi.'rc Mu giá trirc tuyn 
(ban và tip nhQ.n h s trrc tuyn hoc qua dix0ng bu'u din) và t chirc thrc hin 
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hInh thüc nay theo dung quy djnh cüa Nghj djnh s 62/2017/ND-CP ngày 

16/5/20 17 cUa Chmnh phü quy djnh chi ti& mt s diu và bin pháp thi hành Lut 

Dâu giá tài san. 

Xin trân trQng cam in sçr phi hcip cUa Qu SO! 

No n/i in: CIJC TRUaNC 

- Nhu trén; - 
- B tru&ng (dé b/c); - 
- Thü truông Phan ChI Hiêu (d b/c); 
- Unh dao Cc; 
- Ltxu: VT: Phông QLDGTS, IT. HGTM. 

Lê Xuãn Hông 
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