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CÔNG BÁO/Số 11+12/Ngày 21-02-2020
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 19/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 10 tháng 02 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động đấu giá tài sản
trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2020
Nhằm thực hiện có hiệu quả quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Nghị
định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản, các văn bản hướng dẫn thi
hành Luật Đấu giá tài sản và Quyết định số 1076/QĐ-BTP ngày 10 tháng 5 năm 2013
của Bộ Tư pháp ban hành Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá
viên giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020”; đồng thời, căn cứ tình hình
thực tiễn tổ chức và hoạt động về đấu giá tài sản tại địa phương, Ủy ban nhân dân
thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt
động đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân về vị trí,
vai trò của nghề đấu giá và Đấu giá viên, góp phần đưa hoạt động đấu giá tài sản đi
vào ổn định và có hiệu quả;
b) Tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Đấu giá tài sản và
các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức, Đấu giá viên, các
tổ chức đấu giá tài sản và Nhân dân; qua đó, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ, chấp
hành các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.
2. Yêu cầu
a) Phát triển đội ngũ Đấu giá viên có trình độ chuyên nghiệp, đảm bảo về số
lượng và chất lượng nhằm đáp ứng được yêu cầu của cá nhân, tổ chức và doanh
nghiệp về đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật; đồng thời, đáp ứng được yêu
cầu xã hội hóa lĩnh vực đấu giá tài sản;
b) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cơ quan, tổ

