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Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2022 

               Kính gửi:  

                                - Bộ Tư pháp; 

                                - Bộ Tài nguyên và Môi trường;  

 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.    

 

Về đề nghị của Bộ Tư pháp tại Báo cáo số 46/BC-BTP ngày 09 tháng 3 năm 

2022 về rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp 

luật về đấu giá quyền sử dụng đất, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:  

1. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đồng 

bộ các nhiệm vụ được giao trong Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02 tháng 11 năm 

2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với 

hoạt động đấu giá tài sản, trong đó chú trọng việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ 

sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về đất đai về giá khởi điểm đấu giá 

quyền sử dụng đất, điều kiện, yêu cầu về năng lực tài chính của doanh nghiệp 

tham gia đấu giá, thời hạn nộp tiền trúng đấu giá, chế tài đối với doanh nghiệp 

trúng đấu giá quyền sử dụng đất nhưng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền 

trúng đấu giá; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật 

của người có thẩm quyền quản lý tài sản, người có tài sản trong việc đưa quyền 

sử dụng đất ra đấu giá, tổ chức xác định giá khởi điểm đấu giá. 

2. Giao Bộ Tư pháp khẩn trương nghiên cứu, rà soát, báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ trước ngày 15 tháng 4 năm 2022 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản theo trình tự, thủ tục rút gọn quy 

định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục tăng cường quản lý 

nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức đấu giá tài sản, bảo đảm hoạt 

động đấu giá tài sản khách quan, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục theo quy định 

của Luật Đấu giá tài sản. Đồng thời, nghiên cứu, rà soát, sớm báo cáo Chính phủ 

việc sửa đổi, bổ sung Luật Đấu giá tài sản nhằm khắc phục triệt để các hạn chế, bất 

cập hiện nay về đấu giá tài sản. 

 3. Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán 

triệt, chỉ đạo người có tài sản đấu giá tại địa phương tăng cường hơn nữa vai trò, 

trách nhiệm trong việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, phê duyệt phương án đấu 

giá, xác định giá khởi điểm, ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, xây dựng Quy 

chế cuộc đấu giá, giám sát quá trình bán hồ sơ, thẩm tra, đánh giá các điều kiện, 

năng lực của người tham gia đấu giá, việc thực hiện các trình tự, thủ tục đấu giá tài 

sản... bảo đảm tính công khai, khách quan, minh bạch theo đúng quy định của Luật 

Đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan; tăng cường vai trò giám sát của Sở Tư 

pháp tại các địa phương; nghiên cứu cơ chế tiếp nhận, kịp thời xử lý các phản ánh, 
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tố cáo, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về hoạt động đấu giá tài sản; tăng cường 

thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đấu giá tài sản.  

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- VPCP: BTCN, các PCN,  

  các Vụ, Cục: CN, NN, KTTH, NC, V.I, 

KSTT;  

- Lưu: VT, PL(3).  

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM  

 

 

 

 

 

Cao Huy  
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