
 

 

                          Kính gửi:  

    - Các phòng, ban, ngành; 

 - Ủy ban nhân dân các phường.  

 - Các trường Trung học cơ sở, Tiểu học,  

  Mầm non trực thuộc quận.  
 

Ngày 05/8/2022, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 

2670/STP-BTTP về việc triển khai Công văn số 1949/BTP-BTTP ngày 

14/6/2022 của Bộ Tư pháp về việc triển khai 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.  

Để hiểu đúng và áp dụng thống nhất Thông tư số 02/2022/TT-BTP của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND quận đề nghị các phòng, ban, ngành, 

UBND các phường, các trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non trực thuộc 

quận thực hiện một số nội dung sau: 

1. Chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Thông tư số 

02/2022/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu 

giá tài sản bằng các hình thức phù hợp, đảm bảo các cá nhân, tổ chức có liên 

quan nắm bắt đầy đủ, chính xác các nội dung của Thông tư số 02/2022/TT-BTP 

(gửi kèm theo Công văn này). 

2. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức đơn vị nghiên cứu kỹ nội dung 

Công văn số 2670/STP-BTTP ngày 05/8/2022 của Sở Tư pháp thành phố Đà 

Nẵng (gửi kèm) để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất khi lựa chọn tổ chức 

đấu giá để thực hiện việc đấu giá tài sản; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 

việc tổ chức đấu giá tài sản, đặc biệt là tài sản công. 

3. Phối hợp, báo cáo kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc (nếu có) 

trong việc triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BTP về UBND quận (thông qua 

Phòng Tư pháp) trước ngày ngày 25/8/2022 để tổng hợp, báo cáo Sở Tư pháp.  

Nhận được Công văn này, đề nghị cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm 

túc triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, PTP. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Hoàng Sơn Trà 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN SƠN TRÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-PTP 

V/v triển khai Thông tư số 

02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

Sơn Trà, ngày       tháng    năm 2022 
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