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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

tại cuộc kiểm tra công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Trung tâm 

Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp  

  

Ngày 17/3/2020, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã 

kiểm tra công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài 

sản thuộc Sở Tư pháp (sau đâu gọi tắt là Trung tâm); tham dự có lãnh đạo các cơ 

quan đơn vị: Sở Tài chính và Phòng Quản lý Giá và Công sản, Sở Tài nguyên và Môi 

trường và Phòng Quản lý đất đai, Trung tâm Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh 

và Phòng Cảnh sát Kinh tế, Sở Tư pháp và Phòng Hành chính tư pháp - Bổ trợ tư 

pháp, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh, 

UBND thành phố Lạng Sơn và Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát 

triển Quỹ đất thành phố; toàn thể lãnh đạo và cán bộ viên chức Trung tâm Dịch vụ 

đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp. 

Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Sở Tư pháp báo 

cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

kết luận như sau: 

Trong thời gian qua, công tác đấu giá tài sản nói chung, đấu giá quyền sử 

dụng đất nói riêng trên địa bàn tỉnh được các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện 

thành phố thực hiện khá tốt, đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp 

luật, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước. Đặc 

biệt từ đầu năm 2019 đến nay, Trung tâm đã tổ chức đấu giá thành công 58 cuộc, 

với gần 685 tỷ đồng, tăng 26 tỷ so với giá khởi điểm (trong đó có 21 cuộc đấu giá 

về quyền sử dụng đất, với hơn 638 tỷ đồng, tăng hơn 23 tỷ đồng so với giá khởi 

điểm), với kết quả này đội ngũ cán bộ, viên chức của Trung tâm đã có nhiều nỗ lực 

cố gắng, với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trách nhiệm trong thực hiện 

nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mặc dù đây là lĩnh vực phức tạp, 

nhạy cảm, áp lực, dễ dẫn đến tiêc cực xảy ra. 

UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng, thành tích, kết quả 

đạt được của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, của Trung tâm 

trong công tác đấu giá tài sản nói chung, đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn 

tỉnh trong những năm qua. 

Tuy nhiên, trong thời gian vừa công tác đấu giá quyền sử dụng đất vẫn còn 

một số tồn tại, hạn chế như: chất lượng, hiệu quả một số cuộc đấu giá không cao; 

cơ quan được giao tổ chức đấu giá không kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý 

khi có các tình hống vướng mắc phát sinh xảy ra; một số cuộc đấu giá có biểu hiện 

tiêu cực xảy ra, gây dư luận xấu trong xã hội; có cán bộ vi phạm đã phải xử lý kỷ 
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luật... những tồn tại, hạn chế này phải có các giải pháp khắc phục ngay trong thời 

gian tới. 

Để thực hiện tốt công tác đấu giá tài sản nói chung, đấu giá quyền sử dụng 

đất trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Tiếp tục khẳng định việc thu từ đất trong năm 2020 là rất quan trọng, vì 

chỉ tiêu thu từ đất chiếm tỷ lệ khá lớn (khoảng 25%) trong tổng thu nội địa ngân 

sách nhà nước của tỉnh; hơn nữa hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn 

biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến mọi hoạt động kinh tế xã hội, đời sống của 

nhân dân, ảnh hưởng lớn đến chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trong năm 2020, do 

đó các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện có hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất ngay từ đầu năm. 

2. Sở Tư pháp 

- Khẩn trương chấn chỉnh, kiện toàn tổ chức, bộ máy (từ công tác nhân sự, 

chức năng, nhiệm vụ, kiểm tra quy trình trình tự thủ tục tổ chức các cuộc đấu 

giá...) của Trung tâm để sớm hoạt động ổn định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả 

trong tháng 3/2020.  

- Tăng cường quan tâm, chỉ đạo, quán triệt, chấn chỉnh ý thức, kỷ cương, 

trách nhiệm, tư tưởng, đạo đức công vụ... kiên quyết xử lý đối với những trường 

hợp đấu giá viên, viên chức có biểu hiện tiêu cực, vi phạm theo thẩm quyền. 

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức các cuộc đấu giá, từ việc ban hành 

Quy chế đấu giá, thông báo đấu giá, thu nộp hồ sơ, bảo mật thông tin...  

- Báo cáo đầy đủ, kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ 

chức các cuộc đấu giá cho các đơn vị được giao tài sản đấu giá và lãnh đạo UBND 

tỉnh phụ trách công tác đấu giá để chỉ đạo xử lý. 

3. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 

- Khẩn trương chấn chỉnh lại việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Trung 

tâm, của lãnh đạo Trung tâm từ phân công nhiệm vụ, nội quy, quy chế, nguyên tắc 

làm việc; từng đồng chí lãnh đạo, đấu giá viên, viên chức phải nêu cao tinh thần 

trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật, trọng trách của mình, phải có động cơ trong sáng, 

bảo mật thông tin khách hàng; chống tiêu cực trong nội bộ Trung tâm và các cơ 

quan chuyên môn của Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các 

huyện và thành phố Lạng Sơn. 

- Khi tổ chức các cuộc đấu giá phải khẩn trương, đảm bảo tuyệt đối thông tin 

khách hàng, thông tin cuộc đấu giá, đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục, hồ sơ pháp 

lý theo quy định của pháp luật. 

- Nghiêm cấm cán bộ, đấu giá viên, viên chức cố ý làm trái quy định của 

pháp luật gây dư luận xấu trong xã hội, làm thất thoát tài sản, tài chính, ngân sách 

nhà nước; lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi hoặc để khách hàng liên kết, 

thông đồng, dìm giá, khống chế giá và gây mất an ninh trật tự và vi phạm pháp 

luật. 

- Phối hợp tốt với các lực lượng chức năng, các huyện, thành phố, các cơ 

quan nhà nước có tài sản trong tổ chức đấu giá tài sản; khi phát hiện có khó khăn 

vướng mắc, phải kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở Tư pháp, lãnh 
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đạo UBND tỉnh để xử lý, giải quyết theo thẩm quyền. 

- Quản lý chặt chẽ, đầy đủ hồ sơ, văn bản, tài liệu liên quan đến các cuộc 

đấu giá theo đúng quy định, nhất là các văn bản tài liệu bảo mật thông tin khách 

hàng, bảo mật thông tin cuộc đấu giá. Sau mỗi cuộc đấu giá phải tổ chức họp đánh 

giá, rút kinh nghiệm để khắc phục những sơ xuất hạn chế, thực hiện tốt hơn trong 

các cuộc đấu giá sau và báo cáo lên cấp trên kết quả cuộc đấu giá theo quy định.  

- Có trách nhiệm đấu tranh với những biểu hiện sai trái, phát hiện những 

hành vi tiêu cực, như thông đồng, dìm giá, nhóm lợi ích và thao túng cuộc đấu giá; 

báo cáo, xử lý kịp thời những vụ việc phát sinh. Khi phải dừng cuộc đấu giá phải 

thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định và phải được cấp 

có thẩm quyền quyết định; phải có báo cáo đầy đủ nội dung, lý do, cơ sở pháp lý 

để dừng cuộc đấu giá, tránh tình trạng khiếu nại, khiếu kiện về sau. 

- Thực hiện tốt công tác đoàn kết nội bộ, mọi công việc phải được bàn bạc 

thống nhất trong lãnh đạo Trung tâm, đấu giá viên và các đơn vị có tài sản đấu giá. 

Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời báo cáo đề xuất xử lý những 

cán bộ có biểu hiện tiêu cực, sai phạm. 

4. Các phòng, ban, trung tâm trực tiếp tham mưu giúp việc cho các sở, 

ngành, UBND các huyện, thành phố có tài sản đấu giá. 

- Thực hiện nghiêm túc công tác bảo mật thông tin khách hàng, chống tiêu 

cực trong nội bộ, có các biện pháp quản lý, giám sát, không để cán bộ vi phạm, 

làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả các cuộc đấu giá. 

- Khẩn trương thực hiện các thủ tục, trình tự tổ chức đấu giá quyền sử dụng 

đất theo đúng quy định, đảm bảo bảo mật, tránh các tiêu cực xảy ra. 

- Toàn bộ hồ sơ các cuộc đấu giá phải được ban hành, quản lý, lưu giữ đầy 

đủ, đảm bảo bảo mật theo đúng quy định. 

- Thực hiện công tác định giá đất, thẩm định giá đất để xác định giá khởi 

điểm đưa khu đất ra đấu giá phải thật sự công khai, minh bạch, khách quan, sát với 

giá cả thị trường trong khu vực có đất đưa ra đấu giá. Không để cán bộ lợi dụng 

làm sai lệch giá hoặc cung cấp thông tin cho các đối tượng để làm sai lệch giá và 

kết quả cuộc đấu giá. 

5- Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có tài sản đấu giá 

- Có trách nhiệm đấu tranh những biểu hiện tiêu cực, thông đồng, dìm giá, 

thao túng đấu giá làm ảnh hưởng đến công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa 

bàn tỉnh.  

- Thực hiện việc dừng các cuộc đấu giá phải đúng trình tự, thủ tục, thẩm 

quyền, đúng quy định của pháp luật, tránh khiếu nại, tố cáo. 

- Phải kiểm tra, giám sát, cán bộ thuộc phạm vi quản lý trong việc thực hiện 

nhiệm vụ, kiên quyết xử lý các trường hợp có biểu hiện vi phạm; đồng thời chịu 

trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh nếu để xẩy ra vi phạm. 

- Kịp thời theo dõi, báo cáo cấp có thẩm quyền để giải quyết các tình huống 

vướng mắc phát sinh, tránh những hệ lụy đáng tiếc xảy ra. 

- Đề xuất UBND tỉnh có những giải pháp, biện pháp, phương án, hình thức 
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tổ chức đấu giá cho hiệu quả nhất, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.  

6. Công an tỉnh tăng cường hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh trật tự trong 

công tác đấu giá. Theo dõi, giám sát, nắm bắt thông tin từ khâu xác định giá đất, 

xây dựng phương án đấu giá, đến tổ chức đấu giá. Chủ động điều tra nắm thông tin 

các trường hợp thông đồng dìm giá, tiêu cực trong đấu giá... để báo cáo cấp có 

thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

7. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, 

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát các khu 

đất công có tài sản trên đất để quản lý theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017 về sắp xếp lại, xử lý tài sản công; khẩn trương đưa các khu đất dôi dư 

ra đấu giá nhằm sử dụng hiệu quả tài sản công, tăng thu ngân sách.   

8. Giao Sở Tư pháp xem xét giải quyết các kiến nghị của Trung tâm, báo cáo 

UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền./. 
  
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các thành phần dự họp theo GM số 85/GM-

UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh;   

- UBND các huyện, thành phố;  

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CV; TTTH-CB;  

- Lưu: VT, KTTH (LKT). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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