
 

BÁO CÁO  

Tổng kết 5 năm thi hành Luật Đấu giá tài sản  

 

Thực hiện Công văn số 1027/STP-BTTP ngày 13/5/2022 của Sở Tư pháp về 

việc tổng kết 05 năm thi hành Luật Đấu giá tài sản, Sở Khoa học và Công nghệ (Sở 

KH&CN) báo cáo như sau:     

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

- Thực hiện Luật Luật Đấu giá tài sản và Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 

16/5/2017 của Chính phủ hướng dẫn Luật Đấu giá tài sản, Sở KH&CN đã tổ chức 

quán triệt và triển khai cho 35 CBCC là lãnh đạo của các phòng và đơn vị trực 

thuộc. Sở KH&CN đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định của Luật. 

- Sở KH&CN đã tuyên truyền thông qua các cuộc họp liên quan. Qua đó đã 

góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và nghĩa vụ của công chức, người lao 

động trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoạt động của tổ chức 

đấu giá, các hoạt động đấu giá trong môi trường nhà nước từ đó áp dụng vào việc 

đấu giá tài sản của cơ quan, đơn vị được triển khai công khai minh bạch, tạo môi 

trường đấu giá thuận lợi bảo vệ quyền lợi ích hợp của người có tài sản, người tham 

gia đấu giá, người mua được tài sản đấu giá. 

Trong 5 năm, Sở khoa học và Công nghệ đã tổ chức 02 đợt đấu giá tài sản 

thanh lý là các xe ô tô của cơ quan (7 chỗ và 16 chỗ ngồi). Kết quả các đợt đấu giá 

đã thực hiện đúng theo luật và các nghị định hướng dẫn. Số tiền đấu giá nộp vào 

ngân sách nhà nước là 403.660.000 đồng. 

II. ĐÁNH GIÁ  

Qua công tác tuyên truyền phổ biến Luật đã cung cấp kịp thời đến toàn thể 

đảng viên, đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong Sở nắm bắt kịp 

thời, không ngừng nâng cao hiểu biết và ý thức tôn trọng pháp luật, nghiêm chỉnh 

chấp hành pháp luật và nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong hoạt động công vụ.  

Việc thực hiện các đợt đấu giá tài sản công đã chấp hành các quy định trong 

Luật đấu giá tài sản và các Nghị định hướng dẫn khác đảm bảo nguyên tắc công 

khai minh bạch, tuân thủ pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi ích hợp của người có 

tài sản, người tham gia đấu giá, người mua được tài sản đấu giá. Không để trường 

hợp khiếu nại hay tố cáo các vấn đề liên quan đến tài sản đấu giá của cơ quan, đơn 

vị. 

 III. PHƯƠNG HƯỚNG, KIẾN NGHỊ 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Luật Đấu giá tài sản; 

trong đó tập trung tuyên truyền, phố biến cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức và Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ hướng dẫn 
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Luật Đấu giá tài sản. Triển khai tốt việc tổ chức đấu giá tài sản công theo quy định 

của Luật. 

- Đề nghị Sở Tư pháp thường xuyên phối hợp mở các lớp tập huấn, bồi 

dưỡng nghiệp vụ về đấu giá tài sản nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của các 

công chức trong lĩnh vực đấu giá tài sản công. 

 Trên đây là báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Luật Đấu giá tài sản của Sở 

Khoa học và Công nghệ. Sở KH&CN kính gửi Sở Tư pháp tổng hợp. 

 Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:                                                                            KT.GIÁM ĐỐC 

- Sở Tư pháp (b/c);                                       PHÓ GIÁM ĐỐC 

- GĐ Sở KH&CN (b/c); 

- TTTT&UDKHCN (web); 

- Lưu VT, TTr. 

 

 

     Trần Duy Tâm Thanh 
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           SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ     CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      

                                           THỐNG KÊ VỀ SỐ LƯỢNG ĐẤU GIÁ VIÊN, TỔ CHỨC HÀNH NGHỂ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

  

Thời gian Số lượng đấu giá 

viên 

Số lượng tổ chức đấu giá tài sàn Ghi 

chú 

Tổng số Số lượng đấu giá viên 
hành nghề tại Trung tâm 
dịch vụ đấu giá tài sản 

Số đấu giá viên 
hành 

nghề tại doanh 
nghiệp đấu giá tài 

sản 

Tổng số Trung tâm 
dịch vụ đấu 
giá tài sản  

 

Doanh 
nghiệp đấu 
giá tài sản  

 

Nãm 2017 0 0 0 0 0 0  

Nãm 2018 0 0 0 0 0 0  

Nãm 2019 0 0 0 0 0 0  

Nãm 2020 0 0 0 0 0 0  

Nãm 2021 0 0 0 0 0 0  
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THỐNG KÊ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

 
Thời 
gian 

Số cuộc đấu giá đã thực hiện 
(cuộc) 

 Giá cúa tài sản đấu giá (đồng) Số vụ 

việc 

người 

trúng 

thầu 

giá bỏ 

cọc/ 

không 

thực 

hiện 

nghĩa 

vụ nộp 

tiền 

trúng 

giá 

thầu 

Tổng 

số tiền 

thù lao 

dịch 

vụ đấu 

giá thu 

được 

(đồng) 

Số 

tiền 

nộp 

ngân 

sách/ 

thuế 

(đồng

) 

Tổng 
Số 

Trong dó: Số cuộc đấu giá thành Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá 
(đông) 

Tổng giá bán của tài sản đấu giá 

(đồng) 

Chênh lệch giữa giá trúng 

thầu và giá khởi điểm (đồng) 

Tổng 
số 

Chia ra 
Tổng 

số 
Chia ra 

Tổng 
số 

Chia ra 
Tổng 

số 
Chia 

ra 

 Tài sản đấu giá là 
quyền sử dụng đất 
để giao dất có thu 
tiền sử dụng đất 

hoặc cho thuê đất  
 

Tài 
sản 

đấu giá  

khác 

 Tài sản đấu giá 
là quyền sử 
dụng đất để 

giao dất có thu 
tiền sử dụng 
đất hoặc cho 

thuê đất  
 

Tài sàn 
đấu giá 
khác 

 Tài sản đấu giá 
là quyền sử 
dụng đất để 

giao dất có thu 
tiền sử dụng 
đất hoặc cho 

thuê đất  
 

Tài sản 
Đấu giá  khác 

 Tài sản đấu 
giá là 

quyền sử 
dụng đất để 
giao dất có 
thu tiền sử 
dụng đất 
hoặc cho 
thuê đất 

Tài 
sản 
đấu 
giá 
khác 

Năm 
2017 

                

Năm 
2018 

                

Năm 
2019 

                

Năm 
2020 1 1  

Xe ôto 

7 chỗ 
  200.000.000   210.000.000   

10.000.

000 
  

210.000

.000 
Nărn 
2021 1 1  

Xe ôto 

16 chỗ 
  117.399.000   193.660.000   

76.261.

000 
  

193.660

.000 
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