
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN VĂN LÃNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 223/UBND-TCKH Văn Lãng, ngày 15 tháng 02 năm 2022 

  V/v tổ chức đấu giá lại tài sản 

   công là cây Sưa trong khuôn viên 

      trụ sở UBND huyện Văn Lãng 

 

Kính gửi: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp. 

  

 UBND huyện Văn Lãng nhận được công văn số 04/TTDVDGTS ngày 

13/01/2022 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp về việc trả lại tài 

sản đấu giá. Trung tâm đã thực hiện các thủ tục thông báo, niêm yết công khai 

theo quy định để đưa tài sản ra đấu giá; hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu 

giá, có 06 khách hàng mua hồ sơ đấu giá, tuy nhiên hết thời hạn nộp tiền đặt 

trước (17 giờ 00 phút ngày 12/01/2022) không có khách hàng nào nộp tiền đặt 

trước tham gia đấu giá. Theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 52 Luật đấu giá 

tài sản ngày 17/11/2016, thì đây là trường hợp đấu giá không thành. 

 Căn cứ Khoản 1, Điều 25 quy định về xử lý tài sản công trong trường hợp 

đấu giá không thành của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

UBND huyện Văn Lãng đề nghị Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp 

tiếp tục thực hiện quy trình, tổ chức đấu giá lại tài sản công là cây Sưa trong 

khuôn viên trụ sở UBND huyện Văn Lãng. 

 Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng thông báo để Trung tâm Dịch vụ đấu giá 

tài sản được biết và triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CVP HĐND&UBND huyện; 

- Tổ công tác giúp việc; 

- Phòng TC-KH huyện; 

- Lưu: VT, HSĐG. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Tuấn Minh 
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