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THÔNG BÁO 

Hủy bỏ một phần nội dung của Thông báo số 125/TB-UBND  

ngày 19/9/2022 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

của UBND huyện Vĩnh Lộc  

 

 

 Căn cứ Khoản 1, Điều 29 Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 

năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. 

 Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ 

Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. 

 Ngày 19/9/2022, UBND huyện Vĩnh Lộc ban hành Thông báo số 125/TB-

UBND về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. 

 Sau khi xem xét quy định tại các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, của 

Bộ Tư pháp. Để việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo tính công bằng, 

khách quan, UBND huyện Vĩnh Lộc thống nhất hủy bỏ một phần nội dung tại 

Mục 6. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, Phần V (trang 9, trang 10), 

Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức tài sản của Thông báo số 125/TB-

UBND ngày 19/9/2022 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau: 

 - Hủy bỏ câu “Chỉ chấm điểm một trong các tiêu chí 1, 2, 3, 4 hoặc 5.”; 

 - Hủy bỏ ý 1 phần V: “Năm trước liền kề thực hiện ký hợp đồng tổ chức 

đấu giá các cuộc đấu giá QSD đất trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc từ 1-2 cuộc 

đấu giá.”; 

 - Hủy bỏ ý 2 phần V: “Năm trước liền kề thực hiện ký hợp đồng tổ chức 

đấu giá các cuộc đấu giá QSD đất trên địa bản huyện Vĩnh Lộc 3 cuộc đấu 

giá.”; 

 - Hủy bỏ ý 3 phần V: “Năm trước liền kề thực hiện ký hợp đồng tổ chức 

đấu giá các cuộc đấu giá QSD đất trên địa bản huyện Vĩnh Lộc 4 cuộc đấu 

giá.”; 

- Hủy bỏ ý 4 phần V: “Năm trước liền kề thực hiện ký hợp đồng tổ chức 

đấu giá các cuộc đấu giá QSD đất trên địa bản huyện Vĩnh Lộc 5 cuộc đấu 

giá”; 

- Hủy bỏ ý 5 phần V: “Năm trước liền kề thực hiện ký hợp đồng tổ chức 

đấu giá các cuộc đấu giá QSD đất trên địa bản huyện Vĩnh Lộc 6 cuộc đấu 

giá”. 



  Các nội dung khác giữ nguyên theo Thông báo số 125/TB-UBND ngày 

19/9/2022 của UBND huyện Vĩnh Lộc. 

 Đề nghị Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài 

nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước 

huyện Vĩnh Lộc; Chủ tịch UBND xã Minh Tân; Thủ trưởng các phòng, ngành, 

cơ quan, đơn vị có liên quan cập nhật nội dung của Thông báo này./. 

Nơi nhận: 

- Văn phòng UBND tỉnh  
(để đăng Website của UBND tỉnh); 

- Thường trực Huyện ủy (để B/cáo); 

- Thường trực HĐND huyện (để B/cáo); 
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

(để Đăng trên Website của UBND huyện); 
- Trang Thông tin điện tử chuyên ngành về ĐGTS; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- Đảng ủy, UBND xã Minh Tân; 
- Lưu: VT, TNMT. 
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