
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 
 

Số:        /STP-BT&HCTP 
 

V/v triển khai thực hiện Thông tư  số 

02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ    

Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức            

đấu giá tài sản 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày     tháng 02 năm 2022  

 
                    Kính gửi:   

- Các Sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. 
  

 

Ngày 08/02/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 

02/2022/TT-BTP hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Thông tư 

có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/3/2022). 

Để tổ chức thực hiện Thông tư nêu trên đảm bảo theo đúng quy định, Sở 

Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị (như Kính gửi) phổ biến, quán triệt và tổ 

chức thực hiện thống nhất, đúng quy định. 

(Sở Tư pháp đăng tải Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên 

Website của Sở Tư pháp, địa chỉ: www.tuphaptuyenquang.gov.vn/mục Đấu giá 

tài sản)./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; (thực hiện) 
- Giám đốc STP (báo cáo); 

- Trang TTĐT Sở Tư pháp (đăng tải); 
- Lưu: VT, BT&HCTP (Thanh). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Nguyễn Hữu Trúc 

 

 
 

 
 

 

http://www.tuphaptuyenquang.gov.vn/
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