
 

UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:        /KH - STP 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                         Lai Châu, ngày     tháng 7 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021 

 

Thực hiện quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá 

tài sản; Kế hoạch số 907/KH-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lai Châu triển khai thi hành luật đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Sở 

Tư pháp tỉnh Lai Châu ban hành kế hoạch kiểm tra công tác triển khai thi hành 

Luật đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021 với những nội dung 

sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Nhằm nắm bắt việc triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản của một số cơ 

quan, đơn vị. Qua đó đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật về đấu giá tài sản trên 

địa bàn, đặc biệt trong việc chấp hành trình tự, thủ tục của việc đấu giá tài sản. 

- Kịp thời tiếp thu những ý kiến phản ánh, kiến nghị những hạn chế, bất 

cập của pháp luật trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá tài sản, từ đó 

tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hoặc kịp thời tham mưu cho các cơ quan 

có thẩm quyền để có hướng giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong 

thực tế. 

- Kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm, những thiếu sót, tồn tại để xử lý 

hoặc kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật. 

2. Yêu cầu 

- Việc kiểm tra phải đảm bảo công khai, khách quan, minh bạch; tuân thủ 

theo quy định của pháp luật, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan 

được kiểm tra; 
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- Hoạt động kiểm tra phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, 

tổ chức có liên quan, không trùng lặp, chồng chéo với các hoạt động kiểm tra 

khác thuộc phạm vi, quyền hạn của các cơ quan đã được pháp luật quy định. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Việc ban hành các văn bản triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản 

(nêu rõ số ký hiệu văn bản, ngày tháng năm ban hành) 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến về pháp luật đấu giá tài sản (nêu rõ 

hình thức thực hiện, số liệu cụ thể…) 

3. Việc thực hiện đấu giá tài sản trên địa bàn: 

- Số lượng các trường hợp đấu giá tài sản trên địa bàn theo từng loại tài 

sản phải bán thông qua đấu giá theo quy định tại Điều 4 Luật đấu giá tài sản. 

- Việc ban hành văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền về việc đưa 

tài sản ra đấu giá tài sản; lập phương án đấu giá; chuẩn bị hồ sơ đấu giá; xác 

định và phê duyệt giá khởi điểm; thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá 

tài sản; ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản giữa người có tài sản đấu giá và 

tổ chức đấu giá tài sản.  

- Việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; 

- Việc ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc phê duyệt kết quả 

đấu giá tài sản; 

- Công tác giám sát quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá tài sản; 

- Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện như: 

+ Quy định của pháp luật hiện hành (quy định không khả thi, khó áp dụng 

hoặc gặp vướng mắc, chưa phù hợp cần sửa đổi hoặc bãi bỏ). 

+ Những vấn đề phát sinh trong thực tiễn mà chưa được pháp luật điều 

chỉnh cần quy định mới. 

4. Việc đấu giá tài sản do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện (nếu có) 

5. Về sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan... 

6. Việc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.  

7. Việc lưu trữ hồ sơ đấu giá. 

III. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA, KỲ KIỂM TRA, HÌNH THỨC KIỂM 

TRA, THỜI GIAN KIỂM TRA, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA 

1. Đối tượng kiểm tra: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 
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2. Kỳ kiểm tra: Từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020. 

3. Hình thức kiểm tra:  

a) Kiểm tra gián tiếp: Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện tự kiểm tra 

công tác triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản trên địa bàn và Báo cáo kết quả 

tự kiểm tra theo Mục II Kế hoạch này gửi về Sở Tư pháp để đoàn kiểm tra tổng 

hợp chung. 

b) Kiểm tra trực tiếp: Căn cứ vào Báo cáo của các cơ quan, địa phương 

theo nội dung tại điểm a khoản 3 Mục III Kế hoạch này và tình hình thực tiễn, 

Sở Tư pháp sẽ lựa chọn và kiểm tra trực tiếp tại một số cơ quan, đơn vị. Các cơ 

quan, đơn vị được lựa chọn kiểm tra, Sở Tư pháp sẽ có văn bản thông báo cụ thể 

tới từng cơ quan, đơn vị. 

4. Thời gian kiểm tra:  

- Đối với kiểm tra gián tiếp: Căn cứ vào thời điểm các cơ quan là đối 

tượng kiểm tra gửi báo cáo về Sở Tư pháp (trước ngày 15/8/2021), Sở Tư pháp 

tiến hành kiểm tra thông qua tổng hợp Báo cáo và trao đổi thông tin với các cơ 

quan, địa phương là đối tượng kiểm tra. 

- Đối với kiểm tra trực tiếp: Dự kiến trong quý III, quý IV (sau thời điểm 

nhận báo cáo ngày 15/8/2021), thời gian cụ thể sẽ có văn bản gửi các cơ quan 

được kiểm tra trực tiếp trước 07 ngày làm việc. 

5. Phương pháp kiểm tra:  

- Đối với kiểm tra gián tiếp: Ủy ban nhân dân cấp huyện tự kiểm tra và 

gửi Báo cáo kết quả về Sở Tư pháp. 

- Đối với kiểm tra trực tiếp: Đoàn kiểm tra trực tiếp làm việc với đại diện 

Ủy ban nhân dân huyện, nghe đơn vị báo cáo, trao đổi và giải đáp một số khó 

khăn, vướng mắc; trực tiếp kiểm tra tài liệu, hồ sơ tại đơn vị. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm của Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp 

Tham mưu quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, lựa chọn cơ quan, đơn vị 

kiểm tra, xây dựng lịch kiểm tra cụ thể; xây dựng dự thảo báo cáo kết quả kiểm 

tra gửi các cơ quan là đối tượng kiểm tra và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Trách nhiệm Văn phòng Sở  
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Đảm bảo phương tiện, kinh phí và cơ sở vật chất khác để Đoàn kiểm tra 

thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch, đảm bảo đúng quy định của 

pháp luật về tài chính hiện hành. 

3. Trách nhiệm của các phòng, đơn vị có liên quan 

Cử người tham gia đoàn kiểm tra và nghiên cứu các tài liệu có liên quan 

để thực hiện tốt công tác kiểm tra. 

4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Xây dựng báo cáo theo Mục II của Kế hoạch và gửi về Sở Tư pháp trước 

ngày 15/8/2021 (Số liệu báo cáo tính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020); 

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, sổ sách và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp; bố trí cán bộ, công 

chức để làm việc với Đoàn kiểm tra và các điều kiện cần thiết phục vụ việc kiểm 

tra. 

Trên đây là Kế hoạch của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu về kiểm tra công tác 

triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021./. 

Nơi nhận: 

- Cục Bổ trợ tư pháp – Bộ Tư pháp; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai 

Châu; 

- Lưu: VT, HCBTTP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Văn Ban 
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