
 

 

UBND TỈNH VĨNH LONG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      SỞ TƯ PHÁP         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          

       Số:          /KL-STP Vĩnh Long, ngày       tháng 12 năm 2022 

 

KẾT LUẬN THANH TRA 

         Về việc thanh tra việc chấp hành  

         những quy định của pháp luật về đấu giá tài sản 
 

Thực hiện Quyết định thanh tra số 94/QĐ-STP ngày 31/10/2022  của  Giám đốc Sở 

Tư pháp tỉnh Vĩnh Long về việc thanh tra việc chấp hành những quy định của pháp luật 

về đấu giá tài sản, từ ngày 10/11/2022 đến ngày 08/12/2022, Đoàn thanh tra theo Quyết 

định số 94/QĐ-STP đã tiến hành thanh tra tại Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh 

Nguyên Tâm tại tỉnh Vĩnh Long (gọi tắt là Chi nhánh Công ty đấu giá). 

Xét báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành những quy định của pháp luật về đấu 

giá tài sản số 19/BC-ĐTTQĐ94 ngày 15/12/2022 của Trưởng Đoàn thanh tra, Giám đốc 

Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long kết luận thanh tra như sau: 

1. Khái quát chung 

- Chi nhánh Công ty đấu giá được Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long cấp Giấy đăng ký 

hoạt động số 03/TP-ĐKHĐ ngày 10/5/2019, Trưởng Chi nhánh là bà Đỗ Thị Thanh Hằng 

(Chứng chỉ hành nghề đấu giá số 2158/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 

19/4/2018), có trụ sở tại địa chỉ: Số A70, đường Trần Phú, khóm 6, phường 4, thành phố 

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

Đến ngày 20/3/2020, Chi nhánh Công ty đấu giá thay đổi địa chỉ trụ sở, địa chỉ trụ 

sở tại số 67/28
E
, đường Phó Cơ Điều, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

Đến ngày 14/10/2020, Chi nhánh Công ty đấu giá thay đổi địa chỉ trụ sở, địa chỉ trụ 

sở tại số 73/14
F
, đường Phó Cơ Điều, khóm 4, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 

Long. 

2. Kết quả kiểm tra, xác minh 

Qua kiểm tra trực tiếp tại trụ sở làm việc của Chi nhánh Công ty đấu giá, các loại hồ 

sơ, giấy tờ và sổ thời kỳ từ ngày 01/01/2021 đến 30/9/2022, kết quả như sau: 

2.1. Về tổ chức và cơ sở vật chất 

- Về nhân sự của Chi nhánh, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 1 Trưởng Chi nhánh 

(Đấu giá viên, Cử nhân Luật), 1 Trưởng phòng nghiệp vụ (Cử nhân Luật), 1 chuyên viên 

nghiệp vụ (Cử nhân Luật). 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của đơn vị: Có trang thiết bị 

phục vụ cho hoạt động như máy vi tính, máy in, máy photocopy. 

2.2. Việc thực hiện những quy định của pháp luật về đấu giá tài sản 

2.2.1. Số hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản được ký kết trong thời kỳ thanh tra: 05 

Hợp đồng. 
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- Tổng số cuộc đấu giá tài sản: 44 cuộc (thuộc 08 hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, 

gồm các hợp đồng đã ký kết trước và trong thời kỳ thanh tra), trong đó: 

+ Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà 

nước: 03 Hợp đồng. 

+ Tài sản thi hành án: 04 Hợp đồng. 

+ Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm: 01 Hợp 

đồng.  

- Tổng số cuộc đấu giá thành: 44 cuộc. 

- Số cuộc đấu giá không thành: 0 cuộc. 

2.2.2. Trình tự, thủ tục đấu giá tài sản 

Qua kiểm tra một số hồ sơ đấu giá tài sản: Hồ sơ đấu giá tài sản theo Hợp đồng dịch 

vụ đấu giá tài sản số 02/2020/HĐ-ĐG ngày 24/6/2020 (Phụ lục Hợp đồng dịch vụ đấu giá 

tài sản số 05/PL-ĐG ngày 23/9/2021); Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 01/2021/HĐ-

GD ngày 19/01/2021; Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 02/2021 ngày 14/5/2021; Hợp 

đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 03/2021/HĐ-ĐG ngày 09/6/2021; Hợp đồng dịch vụ đấu 

giá tài sản số 01/2022/HĐ-ĐG ngày 24/02/2022; Hợp đồng số 02/2022 ngày 17/3/2022; 

các cuộc đấu giá tài sản: Tài sản thứ 3, tiến hành lúc 09 giờ 30 phút ngày 20/5/2021; tài 

sản Thửa 2585, tiến hành lúc 10 giờ 00 phút ngày 20/5/2021; tài sản Thửa 2606, tiến 

hành lúc 10 giờ 15 phút ngày 20/5/2021; tài sản Thửa 2587, tiến hành lúc 10 giờ 30 phút 

ngày 20/5/2021; tài sản Thửa 2588, tiến hành lúc 10 giờ 45 phút ngày 20/5/2021; tài sản 

Thửa 2597, tiến hành lúc 10 giờ 55 phút ngày 20/5/2021; tài sản Thửa 2601, tiến hành lúc 

11 giờ 00 phút ngày 20/5/2021; tài sản Thửa 2583, tiến hành lúc 11 giờ 10 phút ngày 

20/5/2021; tài sản Thửa 2584, tiến hành lúc 11 giờ 20 phút ngày 20/5/2021; tài sản Thửa 

2598, tiến hành lúc 11 giờ 30 phút ngày 20/5/2021; tài sản Thửa 2599, tiến hành lúc 11 

giờ 40 phút ngày 20/5/2021; tài sản Thửa 2600, tiến hành lúc 11 giờ 50 phút ngày 

20/5/2021; tài sản Thửa 2602, tiến hành lúc 12 giờ 00 phút ngày 20/5/2021, kết quả như 

sau:  

Nhìn chung, Chi nhánh Công ty đấu giá có thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ đấu 

giá tài sản với người có tài sản đấu giá (trong hợp đồng này có thỏa thuận của người có 

tài sản đấu giá về bước giá); có ban hành Quy chế cuộc đấu giá cho từng cuộc đấu giá và 

công khai Quy chế cuộc đấu giá theo quy định tại Điều 34 Luật Đấu giá tài sản; có thực 

hiện niêm yết việc đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 35 Luật Đấu giá tài sản; có 

thông báo công khai việc đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 57 Luật Đấu giá tài sản; 

có công khai giá khởi điểm, phương thức đấu giá theo quy định; có phối hợp với người 

có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá xem tài sản; có thực hiện bán và 

tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; thu phí tiền mua hồ sơ đúng theo quy định (có phiếu 

thu); có thu tiền đặt trước theo quy định; tổ chức đấu giá đúng thời gian, địa điểm, hình 

thức, phương thức đấu giá đã nêu trong Quy chế cuộc đấu giá; cử đúng đấu giá viên của 

Chi nhánh điều hành cuộc đấu giá; thực hiện đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo phương 

thức trả giá lên; có lập Biên bản đấu giá tài sản; có ghi kết quả đấu giá tài sản vào Sổ 

đăng ký đấu giá tài sản và thông báo (Thông báo đấu giá thành) bằng văn bản cho người 

có tài sản đấu giá về kết quả đấu giá, chuyển hồ sơ cuộc đấu giá cho người có tài sản đấu 

giá (chuyển Thông báo đấu giá thành; Biên bản đấu giá tài sản). Thông báo đấu giá thành 

có nêu rõ giá khởi điểm của tài sản, họ tên, địa chỉ người trúng đấu giá, giá trúng đấu giá. 
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Riêng Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 01/2022/HĐ-ĐG ngày 24/02/2022: Được 

ký kết giữa Chi nhánh Công ty đấu giá với Chi Cục thi hành án dân sự huyện Long Hồ: 

Đơn vị có ban hành Quy chế cuộc đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật Đấu 

giá tài sản; có thực hiện niêm yết việc đấu giá tài sản đúng theo quy định tại điểm b, 

khoản 1, Điều 35 Luật Đấu giá tài sản. Chi Cục thi hành án dân sự huyện Long Hồ có 

công văn yêu cầu thanh lý Hợp đồng nên đã thực hiện việc thanh lý đối với Hợp đồng 

này. 

Tuy nhiên, có một số hồ sơ sau đây có sai sót, cụ thể: 

2.2.2.1. Hồ sơ đấu giá tài sản theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 

01/2021/HĐ-ĐG ngày 19/01/2021:  

Giữa Thông báo số 14/TB-ĐGTS ngày 21/5/2021 và biên bản đấu giá tài sản chưa 

thống nhất với nhau, cụ thể: Thông báo số 14/TB-ĐGTS ngày 21/5/2021 ghi ngày tổ 

chức đấu giá là ngày 20/5/2021, Biên bản đấu giá tài sản ghi ngày tổ chức đấu giá là ngày 

21/5/2021. Danh sách khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, gồm: Hộ kinh doanh Thanh 

Ngân (do ông Lê Thanh Dũng đại diện). Giữa Giấy đăng ký kinh doanh và danh sách 

khách hàng tham gia đấu giá chưa thống nhất với nhau. Cụ thể: Giấy đăng ký do Phòng 

Tài chính - Kế hoạch huyện Cái Bè cấp; danh sách đăng ký ghi Sở Tài chính - Kế hoạch 

huyện cấp. 

Nguyên nhân: Do lỗi soạn thảo. 

2.2.2.2. Hồ sơ đấu giá tài sản theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 02/2021 

ngày 14/5/2021:  

Thông tin ghi trên phiếu đăng ký đấu giá, giấy tờ tùy thân kèm theo (người trúng 

đấu giá là ông Lê Thanh Dũng) đều là Căn cước công dân số 082067002076, cấp ngày 

23/4/2021 do Cục cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự xã hội, cũng như danh sách 

khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đã được duyệt ngày 03/11/2021; Biên bản đấu giá 

tài sản ghi nhận là Chứng minh nhân dân số 310714945, cấp ngày 27/6/2009 do Công an 

tỉnh Tiền Giang cấp. 

Nguyên nhân: Do lúc đầu ông Lê Thanh Dũng sử dụng Căn cước công dân để nộp 

hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, đến khi tham gia đấu giá thì ông Dũng sử dụng Chứng 

minh nhân dân. 

Do đó, việc Chi nhánh Công ty đấu giá chấp thuận cho ông Lê Thanh Dũng sử 

dụng Chứng minh nhân dân khi tham gia đấu giá trong khi trước đó ông Dũng đã sử dụng 

Căn cước công dân để nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá là chưa phù hợp. 

2.2.2.3. Hồ sơ đấu giá tài sản theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 

03/2021/HĐ-ĐG ngày 09/6/2021: 

Tại khoản 5.1 Điều 5 của Hợp đồng số 03/2021/HĐ-ĐG quy định tiền mua hồ sơ 

tham gia đấu giá là 100.000 đồng/1 bộ hồ sơ; 

Tại Thông báo đấu giá tài sản số 132/TB-ĐG.VL ngày 10/6/2021 quy định tiền 

mua hồ sơ tham gia đấu giá là 50.000 đồng/1 bộ hồ sơ. 

Nguyên nhân: Do lỗi đánh máy (soạn thảo) nên có sự khác nhau về tiền mua hồ sơ 

tham gia đấu giá giữa Hợp đồng số 03/2021/HĐ-ĐG và Thông báo đấu giá tài sản số 

132/TB-ĐG.VL. 
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2.2.3. Việc bồi thường thiệt hại khi thực hiện đấu giá theo quy định của pháp luật 

(nếu có) 

Không có. 

2.2.4. Việc thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản 

Chi nhánh Công ty đấu giá thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng dịch vụ đấu giá 

tài sản đã ký kết. 

2.2.5. Việc lập Sổ theo dõi tài sản đấu giá, Sổ đăng ký đấu giá 

Có lập Sổ theo dõi tài sản đấu giá, Sổ đăng ký đấu giá theo quy định của Thông tư 

số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp. 

2.2.6. Việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên 

Có mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên, cụ thể:  

- Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp số 130/20/HD-TN.6.1/015-

KDHT ngày 20/8/2020 của Công ty bảo hiểm MIC Hà Nội, người được bảo hiểm: Đỗ 

Thị Thanh Hằng, thời hạn bảo hiểm: Từ 18 giờ ngày 20/8/2020 đến 18 giờ ngày 

20/8/2021, phí bảo hiểm: 3.300.000 đồng; 

- Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp số 259/21/HD-TN.6.1/015-

KDHT ngày 05/10/2021 của Công ty bảo hiểm MIC Hà Nội, người được bảo hiểm: Đỗ 

Thị Thanh Hằng, thời hạn bảo hiểm: Từ 18 giờ ngày 05/10/2021 đến 18 giờ ngày 

05/10/2022, phí bảo hiểm: 3.300.000 đồng; 

- Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp số 108/22/HD-TN.6.1/015-

KDHT ngày 05/10/2021 của Công ty bảo hiểm MIC Hà Nội, người được bảo hiểm: Trần 

Minh Trị, thời hạn bảo hiểm: Từ 18 giờ ngày 19/4/2022 đến 18 giờ ngày 19/4/2023, phí 

bảo hiểm: 3.300.000 đồng. 

Từ ngày 21/8/2021 đến trước 18 giờ ngày 05/10/2021, Công ty đấu giá hợp danh 

Nguyên Tâm không có mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên, vì thời 

điểm này thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19. 

2.2.7. Việc thực hiện chế độ báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long nơi Chi nhánh của 

doanh nghiệp đăng ký hoạt động về tổ chức, hoạt động hàng năm hoặc trong trường hợp 

đột xuất theo yêu cầu 

Có thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và trong trường hợp đột xuất theo yêu 

cầu. 

2.2.8. Việc chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc 

kiểm tra, thanh tra 

Trong kỳ thanh tra, đơn vị đã chấp hành tốt các yêu cầu của Đoàn thanh tra Sở Tư 

pháp. 

* Nhận xét 

- Ưu điểm: 

Chi nhánh Công ty đấu giá có trụ sở làm việc, trang thiết bị và nhân sự đáp ứng 

được yêu cầu hoạt động của chi nhánh; được Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long cấp Giấy đăng 

ký hoạt động và hoạt động đúng theo địa chỉ đã ghi trong Giấy đăng ký hoạt động; chấp 

hành khá tốt những quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. 
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- Tồn tại thiếu sót: 

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, Chi nhánh Công ty đấu giá còn một số hạn chế, 

thiếu sót cần phải chấn chỉnh và sửa lỗi kỹ thuật, cụ thể được nêu tại các mục 2.2.2.1, 

2.2.2.2 và 2.2.2.3. 

3. Kết luận 

Chi nhánh Công ty đấu giá chấp hành khá tốt những quy định của pháp luật về đấu 

giá tài sản, cụ thể: Có trụ sở làm việc, trang thiết bị và nhân sự đáp ứng được yêu cầu 

hoạt động của chi nhánh; được Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long cấp Giấy đăng ký hoạt động 

và hoạt động đúng theo địa chỉ đã ghi trong Giấy đăng ký hoạt động; hầu hết các hồ sơ 

đấu giá tài sản đều đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót cần phải khắc phục, cụ thể: 

- Hồ sơ đấu giá tài sản theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 01/2021/HĐ-ĐG 

ngày 19/01/2021:  

Giữa Thông báo số 14/TB-ĐGTS ngày 21/5/2021 và biên bản đấu giá tài sản chưa 

thống nhất với nhau, cụ thể: Thông báo số 14/TB-ĐGTS ngày 21/5/2021 ghi ngày tổ 

chức đấu giá là ngày 20/5/2021, Biên bản đấu giá tài sản ghi ngày tổ chức đấu giá là ngày 

21/5/2021. Danh sách khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, gồm: Hộ kinh doanh Thanh 

Ngân (do ông Lê Thanh Dũng đại diện). Giữa Giấy đăng ký kinh doanh và danh sách 

khách hàng tham gia đấu giá chưa thống nhất với nhau. Cụ thể: Giấy đăng ký do Phòng 

Tài chính - Kế hoạch huyện Cái Bè cấp; danh sách đăng ký ghi Sở Tài chính - Kế hoạch 

huyện cấp. 

- Hồ sơ đấu giá tài sản theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 02/2021 ngày 

14/5/2021:  

Người trúng đấu giá sử dụng Căn cước công dân để nộp hồ sơ đăng ký tham gia 

đấu giá, đến khi tham gia đấu giá lại sử dụng Chứng minh nhân dân là chưa phù hợp. 

- Hồ sơ đấu giá tài sản theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 03/2021/HĐ-ĐG 

ngày 09/6/2021: 

Có sự khác nhau về tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá giữa Hợp đồng số 

03/2021/HĐ-ĐG và Thông báo đấu giá tài sản số 132/TB-ĐG.VL. 

Các hạn chế, thiếu sót nêu trên chưa gây hậu quả, thiệt hại. 

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng 

Do các hành vi hạn chế, thiếu sót của Chi nhánh Công ty đấu giá đã nêu trên không 

thuộc các trường hợp phải xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định số 82/2020/NĐ-CP 

ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ 

trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh 

nghiệp, hợp tác xã, nên Sở Tư pháp không xử phạt vi phạm hành chính. 

5. Kiến nghị các biện pháp xử lý 

Để việc chấp hành những quy định của pháp luật về đấu giá tài sản được tốt hơn, 

Giám đốc Sở Tư pháp kiến nghị: 

5.1. Đối với Chi nhánh Công ty đấu giá 

- Kiểm tra kỹ các văn bản trước khi ký ban hành. 
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- Các giấy tờ tùy thân của người đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá 

phải thống nhất với nhau. 

- Niêm yết công khai kết luận thanh tra này liên tục 15 ngày tại trụ sở của đơn vị. 

- Báo cáo biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót về Sở Tư pháp trong vòng 

30 ngày kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra này. 

5.2. Đối với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh 

Tiền Giang 

Thu lại Chứng minh nhân dân số 310714945, do Công an tỉnh Tiền Giang cấp cho 

ông Lê Thanh Dũng vào ngày 27/6/2009. Lý do: Ông Lê Thanh Dũng đã được Cục cảnh 

sát quản lý Hành chính về trật tự xã hội cấp Căn cước công dân số 082067002076 vào 

ngày 23/4/2021. 

5.3. Chỉ đạo Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp 

- Tăng cường công tác kiểm tra đối với các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trên 

địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót. 

- Kịp thời tham mưu Giám đốc trong việc triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các tổ 

chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng các văn bản pháp luật có liên quan 

đến đấu giá tài sản. 

5.4. Giao Thanh tra - Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận này./. 

 

Nơi nhận: 
- Thanh tra BTP; 

- UBND tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Ban Giám đốc; 

- Chi nhánh Công ty đấu giá; 

- Phòng CSQLHCvề TTXH  

Công an tỉnh Tiền Giang; 

- Phòng HC và BTTP; 

- Đăng Trang TTĐT STP; 

- Lưu: VT, TTVP, HS TTR. 

                          GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                       Hồ Thanh Tuấn 
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