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CHỈ THỊ
Về chấn chỉnh công tác bán ñấu giá tài sản

Thời gian qua, công tác bán ñấu giá tài sản ñã từng bước ñi vào nề nếp, hướng tới
tính chuyên nghiệp và góp phần xác lập trật tự, kỷ cương trong hoạt ñộng bán ñấu giá tài sản
ở ñịa phương. Tuy nhiên, hoạt ñộng bán ñấu giá hiện nay vẫn còn nhiều bất cập, chưa có
sự chỉ ñạo thống nhất; nhiều ñơn vị sở, ngành, ñịa phương, ñơn vị sự nghiệp công lập,
doanh nghiệp nhà nước vẫn còn tổ chức bán ñấu giá chưa ñúng theo trình tự, thủ tục quy ñịnh
của pháp luật về bán ñấu giá.
ðể chấn chỉnh, tăng cường quản lý nhà nước về công tác bán ñấu giá tài sản trên ñịa bàn
thành phố theo Chỉ thị số 18/2006/CT-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Nghị ñịnh số 05/2005/Nð-CP ngày 18 tháng 01
năm 2005 của Chính phủ về bán ñấu giá tài sản, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:
1. Giám ñốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
quận, huyện, các ñơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp nhà nước cần thực hiện
nghiêm các quy ñịnh của pháp luật về bán ñấu giá tài sản nhà nước, cụ thể:
a) Việc bán ñấu giá tài sản nhà nước thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 18, 19, 20, 21, 22
và ðiều 24 Nghị ñịnh số 52/2009/Nð-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy ñịnh
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
b) ðối với việc thanh lý tài sản nhà nước thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 25, 26, 27, 28,
29, 30 và ðiều 31 Nghị ñịnh số 52/2009/Nð-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ;
c) Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của các cơ quan có thẩm quyền
cấp thành phố và cấp Trung ương ñóng trên ñịa bàn thành phố xử lý vi phạm hành chính
theo Pháp lệnh số 04/2008/PL-UBTVQH12 ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính;
d) Tài sản ñược xử lý bán khi dự án kết thúc thuộc các chương trình, dự án sử dụng
vốn ngân sách nhà nước, bao gồm cả các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức
(ODA) và nguồn viện trợ không hoàn lại ñưa vào cân ñối ngân sách nhà nước khi dự án kết

