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U BAN NHAN DAN
THANH PHO DA NANG
S&5U /IJBND-STP
V/v thire hin báo cáo thông tin
các v vic dâu giá tài san

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hinh phñc
Dà Nng, ngày

ij,

thang £ nám 2021

KInh gui:
- Các si, ban, ngành;
- Cc Thu thành ph;
- Cuc Thi hành an dan six thành phi;
- UBNID các qun, huyn;
- Trung tam Phát trin qu5 dt thành p;
- Các t chi'rc du giá tài san.
Ngày 3 1/12/2020, UBND thành ph Dà Nng dâ ban hành Ké ho.ch so
8780/KH-UBND trin khai thirc hiên Chi thj s6 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 cüa
Thu ti.ró'ng ChInh phü v tang cithng cong tác qun 1 nhà nithc dii vói hoat dng
d,u giá tài san trén dja bàn thàrth ph Dà Nng và Cong van s 8779/UBND-STP
ngày 31/12/2020 v vic thirc hin Chi thj s 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 cüa Thu
tizOng ChInh phü. Theo do, ti dim a Muc 5 K hoch s 8780/KH-UBND và
khoãn 4 Cong van s 8779/UBND-STp, UBND thành ph dâ giao trách nhim cho
các ca quan, ban, ngành va các t chüc du giá tài san thirc hin thông tin cho Sà
Tix pháp v các vi vic dAu giá trén dja bàn thành ph&
NhIn chung, các cor quan, ban, ngành, dja phinng và mt s t chüc dâu giá
tài san dã thrc hin vic phM hop, thông tin cho S Tu pháp v các viii vic dâu giá
trên dja bàn thành ph& Tuy nhien, hiên nay vn cOn mt s cor quan, ban, ngành,
dja phucmg và t chüc du giá tài san chixa thixc hiên hoàc thirc hin không d.y dü
vic thông tin v các vii vic du giá tài san. Mt si tè ëhüc Mu giá tài san thirc
hin thông tin các vi vic v Sâ Tu pháp duói hInh thüc nhu thu din tà, van bàn
không dOng Mu... dn dn vic cung cp thông tin không hiu qua, thiêu chInh
xác gay khó khan cho cong tác theo dôi, quãn 15', giám sat, kim tra, thanh tra vic
t chi'rc chüc Mu giá tài san cüa các t chirc Mu giá. Do 4y, d cong tác quân 15'
nhà nuóc v Mu giá tài san trén dja bàn thành ph dt hiu qua, thirc hin nghiêm
tüc Chi thj s 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 cOa Thu tuOng ChInh phü, UBND
thành pM d nghj các cor quan, ban, ngânh và các t chüc Mu giá tài san trén dja
bàn thành pM nghiem tüc thirc hin các ni dung sau:
1. Thirc hiên vic báo cáo cho S& Tu pháp v thông tin các vi vic Mu giá
tài sâñ trên dia bàti thàhh ph& Theo do, các s, ban, ngành và các co quan, to chüc

2
có lien quan giri van bàn báo cáo v các vii vic du giá ngay sau khi k hcip dông
djch vti dAu giá tài san vi th chüc du giá tài san. Các t chirc du giá tài san thrc
hin báo cáo bang van bàn v thông tin các viii vic du giá g11i Sâ Tu pháp dng
thai vi ngày ban hành thông báo cong khai vic du giá tài san (ngay gui tmnh theo
du buu din), ni dung báo cáo phài dy dü các thông tin theo quy djnh ti khoân
4 Diu 57 Lust Dâu giá tài san.
2. Giao S Tiz pháp thithng xuyen theo dOi, don dc vic thirc hin báo cáo
cung cAp thông tin v các vi vic dAu giá tài san cüa các Co quail, t chirc và xem
xét xir l hoc tham mini UBND thành ph xem xét xir l dôi vâi hành vi không
thrc hin vic báo cáo v các vi vic Mu giá tài san theo quy djnh pháp lu.t.
NIhn duçic Cong vAn nay, d nghi các Co quan, ban, ngành, tO chüc có lien
quan trên dja bàn thành pM nghiêm tiic trin khai, thirc hin./
Nol nhin:
- Nhix trên;
- Li.ru: VT, NCPC, STP.
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